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 ( ي راج
 0 يعفا رلأ قداص ىفطضم یو ت سلما

 : ٌباَتِكْلا اَذَه

 ُيِِفاَرلا اَهَرَشَت يلا ٍِتالاَقَمْلا ٍةَعوُمْجَم ْىَلَع اَمَلَع ريا َناَْنع « لقا يو ١

 0 َنوُد ئَرْخُألا ُتالاَعَمْلا اَهْيَِإ فيضأ ةث « الو « ةَلاَسرلآ ١ لج ين ىَلاَعَت لنآ

 اَهّمضَي ْمَلَو « ِةَلاَسّرلَأ » يف تَّرشن ريا « ةَمْيلَكو ُةَمِلَك ١ ِتالاقَم َةَلَسْلس ترسب ذو

 اَمُهَأ ١ : ُهَتمَّدَقُم ْتَوَتْحَأ , ُهَسْفَن َناَرْئُعْلا لمحي لقسم باتكب : « ٍمَلَْلا ُيْحَو ١ ُباَتِك

 مرش َيِِفاَرلا ِنَع ٍنايرعْلا ذاَيسُألِل ٍتالاَقَم ِثالَث نص اهبل « « ٌيِهفارلأ يف ِءاَمَظْعْل

 مالك من« « يال ةا ٍنالْعِإ يف تالا نَسَح دمخ هتك ام كلذ دغيم ٌيِعفاَرلأ ةايَح

 ماتجلا ُكْسِم ناك مث « « ةَميَلكَو ةَمِلَك » ٍتالاَقم نمت َناَك َكِلَذ دعب ؛ ٍتْوَمْلأ ِنَع ٌيِفاَرل
 1 . ٌميِمَجْلآ هلأ محد ؛ َيِعِفاَرلأ ِنَع ركاش دمخأ دوُمسَم ُذاَتْسُألا بنك ام

 يذلا َّنأ ُهَرَطَن ُتْقْلَي «ِتاّيحِب ٍةَقِرْعَم ىَلَع ْنوُكَيَو « ٌيِفاَرلآ ِتالاَقم ّمَم شيعي ْنَمَو
 نإ ام امو ء نايا داَتسألا ره « مَلقْلآ يخ ١ » ْنِم ينال ٍلّوَألأ ِءْرْجْلآ ةَعاَبط ْىَلَع َفَرْشَ

 . اُهي ُماَصِخْلأ ناك ىّبَح َيِِفاَر هم ةن ْتَّلَصَوَو باتل َرَدَص

CI 

 ََضاَُم ايي ناك : ٠ َيِفاَل ةََح » وِباتكل ِيمَدَمُم يف هَل ةيشاَح يف ُناَيرُعْلا ُلوُقَي

 ةعْبطلأ جارخإ ن نم يغار َدْعَب ؛ ٍرْهْشأ ةَعضب [ يعفاّرلأ نيَو

 ىلإ يِناَكَشَو ٠ ُهَوُفْجَأ نأ تسب یر هك دقو دب يأ لقلا یخو بانكإ لوألا

 ىّ ماّصِخلا َدْعَب يِّقَتْلَت نأ اتل ْرّدَقُي ْمَل مث « ميكا يفور تالا نَسَح دمْحَأ نيقِيِدّصل

 : ْيَأ ] يبو ينيب ْتَدَعاَب

 ِناَيْرْعْلا ٍتاِلاَقَم « ةَمْيَلكَو ةَمِلَك » ِةَمَّدَقُم يف ُتْرَسَن « اَمُهَتَْب ئشاتلا فالخلآ اَذَهِلَو
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 "را هيلع ضر هلو : رق ذأ ألا لب ییا

 ca ص ي ج 0 م تاور سوس م 2 م 1 2

 يلأ ةَبضاغُملا هذه ٍبَبَس فاشكتشال ةلَواَحُم ئوس كيدي َّنْي َنْيَب يبل ةعبطلا هذه امو
 7 م ا

oو  

 َنْئَيَو ٍتالاَقَمْلا لوُصأ َنْئَب ٍتاَقالخلا طب ةَ هم زطت مو« نايزثلاو نوفا تا

 . ؛ ٍمَّلَقْل يو » يف رش ام

 . ِتالاَمَملأ بيرت وه 0 نوفل َنْيَب فالخلآ زل 0
 ٌرْشْنَأَس ينَأ ىَلاَعَت هللأ ا اش ْنِإ دع

 يف َيِعِفاَرلِل ْرَّشْنُي ْمَل امم : َيِعِفاّرل ٌةَلوُهْجَم تالاقم ١ : ا رغ ت م باتك َنْمِض
 ِتَناَقَو اهبل لصأ نأ ُتْعطَمْسَأ يِتَلآ ٍِتالاَقَمْلا َصوُصُن َكِلَذَكَو « ةَساَرّدلآ هذه « باك
 . هيف اًهَناَكَم ْتَدَجَو اهتاليثَم نأ َمَم تلال ۽ ءزجلا « مَلَمْلا يو  َنْمض اَمر دذ نَا نارمل

 . « ململ يخَو » ىلإ َدوُعَتل

 يحَو ١ ٍلوُصْقَو ِتالاقَمل باك بفك اًحِراَش « سيلن ِةَباَعُد » ِةَلاَقَم يف فال لاق
 : « ِةَلاَسٌرْلأ ١ يف ترش يل « ِمّلَقْلآ

 « َةَلاَسّدلَأ » ِتَناَكَو ] 3 ُةَلاَسّرلَ 1 اًمّرْشْنَت يتَلآ ٍلوُصْمْل هله ةباتك يف يَتَداَع نمو

oe ءاَعْبْرَألاَو ءاتاللا ماي ينهذ يف ٌرطاَوُْلا ُْيَلَقت اًهْنِم َلْصَمْلا عدا نأ ا َمْوَي ُرُدْصَت 
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 ء ارا امو ىَرَأ ام ّلُك ْنِم يِناَعَمْلا دوف « يسفت يف يتلا ةّوُقَلل هرم كراو ١ ٍسيِمَحْلَآَو

 ُْتْتْعَأ مث . َدِجْوَف ُدوُجْوْلأ هل ديرأ ىح ءْيَش هناك ُمالَكْلا ُنوُكَيَو « انه اَمَو اته ام نم ُلاَثْتَتَو

 وأ ةَرثق ينا اَذِإ شْيَجْلأ ِءاَرَو نم دَدَمْلاَك ٍدَحَألآ َلْيَكَو ٍِتْبّسلآ َلْيَلِهئاَرَو نيو « ةعمجلأ راه

 ىَهتنأ . ضعي ءْيش ةباتكلا نع ونَعطَق دوا رس ىلع تنك



 ۷ يعفارلآ قداص ىفطصم

 اًهِدوُرُو ِتاَحَمَص نَا ْمَلَف اًهِلوُصَأ ىلإ َلوُصْوْلا مطَتْسَأ ْمَل ٍتاَلاَقَم ضع الإ « اًهبف

 يو ٍتاَلَجعْلا يق درو ات َنْيَي فالخْلأ تني ْتْنيِب ١ باكا َنْمِض ٍعوُبطَمْلآ َنْيبو اَنْ ُتَباَكَو

 َةَّصاَخبَو لل أ هَمِحَر نايا دعس ةاتسألا الع فرا يتلا ىلو ل

 آو لوألا َءْرَجْلآ

 ٌديمْلَت َيِِفاَرلآ هاكر « َيِِفاَرلا صن حيجصَ يف ف موَلاََت هللا هَمحر "8 َفَكَصَت ْدَقَل
2 

 هَل فار اَمتيَب ٠ اَمهيف اَمَّلَعُم ناك َناَيُْمْلاَو « ةو انا وأ ةّيداَدْعإلآ َةَساَرّدلَأ ٍدِعاَقَم ىلع

 أ طع ني ةّيسَرْدَمْلا ِتاَرّرَقُمْلا ِةَدِتاَسَأ َّنَْي ُرَرَقُمَو اش وام تلا َكِلُذ يف بَهْذَم

 ىلع ملكي ْتْيَح « ٩ ٌليِمَج حف » َةَلاَقَم ةيشاَح يف َءاَج ام ام َكِلَذ نايل لام ُرْيََحَو . ِباَوَص

 لي ٠ بانك يجنب يمت رهو ۽ كي ىَلَع ٍلِلَدِب يناير « ٍعْمَجلآ ىلإ ةبشلا ةكص

 . اَذَكَعَو . ؟ َيِكْلَمْلا ُفيِرْصضَتلآ  َسْيَلَو « ْيكوُلُمْل

 َلَمْعَتْسأ ْثْيَح « اهني لالا رطل يِفَو « ٍةّصق َةَفَسلَف » ِةَلاَقَم يف ُهُدِجَن ُرَخآ لاَ
 « تام » ب ىلوألا ةن يف ليس ام ؛ ِةَلاَسْولا » نمت د يف اَمَك « كله » لف ُىِِفاَلَ
 ٍربَخْلل هتياور يف َلَمْعَتْسآ ةَريَسلَأ َبِحاَص َقاَحْسِإ َّنْب ّنكل ؛ ابدأ « َكَلَم ١ ّنم ْئَلْوَأ رهو

 . « َكّلَه » ّلْغف

8 

 رشت يذلا ثلا ِءْرْجْلأ يف ةدراولا « اهيف ٌُبتكَأ ال اًذاَمِلَو ٍةّصقلآ ُهَمَسْلَف » ِةَلاَقَم يفو 05

 ٌيِِفارلل يأَرِل اًيِرْفَت ِنيَتَحْفَص َراَدْغِم هلآ ُهَمِحَر ناَيِرعْلا َفَّدَح « هلآ ُهّمِحَر َنِْفاَرلأ ةاَفَو دعب

 هقلطأ يذلا هَمكَْح ريغ مل هَل هيأ ْنِم َلَدَع هلآ ُهَمِحَر َيِعِفاّرلآ نأ ٌحْيِحَص أر ْفِلاَخُي

 اهيراجت د يتلو ِةَمَجْرَتُمْلا ٍتاَياَوّرلأَو ٍصّصقْلا ىَلَع

 لب « َلاَقَمْلا ميف بْنَك يذلا ِناَكَمْلِل ركذ نم ُهَلاَقَم ُيِعِفاَرلأ هب ُلْيَدُي ناک ام ُتْرَكَذ

0 

 ' ْزَمْغَأَف ؛ ِناَكَمْلأ رْكذ ؤا هرکذ ¿ ْنَع اناا ْلَمْحَي يذَلآ « َلاَقَمْلآ مب لید نإ هوسأ رد تفر

 . ُهَوَكَذ ام ترد َُلَفْغَأ اَم

 صو ل نا

 َنْيَبَو لوألا َنْيَب الخل ِنَع ٌةَروُص َنيِثحاَبْلا يدا َنْيَب ُتْرََو ْدَك نوک ِهِذَه يِتعْبطِبَو

 . ِثرْحْبْلآَو ٍتاَساَرْدلِل رن َهَداَم َنوُكَت ٰيک « ِمَلَقْلا يو » مشا تحت ٌرْشْن ام



 ملقا يخ » ,

 شياو باكا ٍلْصَأ نيب لَا ٠ قهرا ال ْنَكِلَو « ْئِراَقْلا ىَلَع اًراَصِيْخآَو
 .1] َنْئِض ٍلوصألأ هب ْتدَوَقْنَأ ام ُتْعْضَو

 .1 ] َنْدِض وألا ةعبطلا هب ْتَدَرْفْنَأ ام ُتْعْضَوَو 0 Ry Ser rf ر ر ق م رع

 . [ ] نمِضُهَتْعضَو هتفضأ امو
 راس يم

 . اهل اَيِئوَت ¢ اَهرْمَن َناَمَرَو َناَكَم ِةَاَقَم لَك لَو دنع اَقيِلْعَت ُتْرَكَد ڏقو

0 

 ىلإ َعوْجّولأِب اًهاَنْعَم ةَفِرْعَم ُبْعْضَي يآ ظطاَمْلألآ ِضْعَب ْىَلَع ٍقيلْعَتلاِب ْتْحْضَو

 . مالغألا ضْمَِب ُتْفّرَع َكِلَذَكَو « مجاَعَمْل

 ْنِم ءوصوُصن جيرو « هِليِصْفَتَو « نصل طبي ُتْنق ْدَقَو ءاَذَم

 ةَمذخْلَأ نود َُريِفْوَت طَقْفَو « ّصَ َريفؤَت فِدْهَتْسَت يِتَّلآ باتكلل ةَريثَكْلا ٍتاَعْبَطلآ ىَلَع راي

 داملا
13 

 ةاَيَح يف ْتَرَدَص يتلآو « يِناَنلآَو ٍلَوَألا ِءْرُجْلِل ئكوألا ةَعْبَطلا ىَلَع ُتْدَمَتْعأ ِدَقَو

 نَع ةَرِداَصلآ هَل ةَس دالا ٍةعبطاإ ثنَجَر ذقت ثيل رجلا امار لنآ مح هد بوما

 َنيفْرَتلا ىَلاَعَت ُدْنأْنَأ لمعلا رايتخالأب ْتْقَقو نوكأ نأ ُلَمآ ٠ ٍماْحْلا يفر

 انَرَسَيُم ْنَأَو « ئَلاعَت هل اصلاح « اَلوُبْفَم يِلَمَع َلَعْجَي ْنَأَو ٠ ماَوَدلأ ىلَع حف ٠ ماركا

 « اَنْيَلَع ٌّنَحْهَل ْنَم َّلُكَِو « انيِِلاَولَو « ا َرفْغَيَو «انَمَحَْيو ٠ اخلاص الوتس « ٍرْيَخْلِل

 يلا باول ماہ م4١٠1 /5/9 ١ يف قشمد
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 ءان كضراقأ ال « كُن يل نهض ام مشو « كب رن ام هش

 و ووا لو 1
 صلخ نم كدعأ لَو « ِءاَئبَألآ أم ابل نأ كل نق ها

 0 ا لئاوألا یف ناک

 . ھ ۱۳۲۱ َةَبَس لاوش ۵
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 لا سال قداص یفلطصم کوز نب مم

 تأ

 ْىَلَع ْبِياَكْلأ اًَهُمِئَقُي < يلع تاتا يلا نعمل يف الإ يلا اقتل ةر ك
2 2 

 « ٍلاَيَخْلآ َنِماَكَم اه ارم ۽ روم قاوم الب جوش ٠ ةقرط نع اهو نع

 نو زب زف زت وكلا لو تس قا اح ل

 یف ٍءْيَش لک هعضول < ء َلَمْجَأَو ّقدَأَو ىذا دوك َرَحآ بْوُلْسُأ يف ةاَيَحلِل اَهُراَهْظِإَو بولس

 لا ذل الا يه كل ٠ ِستلُمْلا اًمِرِهاَظ َتْحَن ةَفْشك اَيْنُدلآ َقِئاَقَح ِهِفْشَكو ُهاَنْعَم ٌصاَخ

 داو ء ةقلطتف َدَيَقُمْلا سملتو هلع رسل ُلَواَنَتَو « هيف صقل ُكرْذَتْسَت ؛ ةلماكلأ

 لَعِجَتَو « ىتعَمْلأ ٰيف ةَجَرد ةاّيحلآ عفرتو < ُهُرهظنَف َلاَمَجْلا ُفشْكَتَو « هدف َنَلْظْمْل

 وب شيعت الْفَعهسْفَل جَو اک مالل

 « دْوُجْمْلا اذهل ةَرَرصُْملأ ِةوَقْلا دي ئف هاد هدو ؛ تّتْكيِل بنكي ال ُقَحْلا ُبِتاَكْلاَ

 ري نسف ىلع ةذنرث ةضياقلا عقلا ِريِوْصَنلأ نم انف الاغا نِ انش وب وص

 لان ٌةَجِئاَمْلا ئَضْوَمْلاَو ؛ باّوّصلأ نيب « نيل َلَع هديُ ٌرِاَطلا اعلا ؛ ِةَقْيَمَحْلَ

 اهلك اًنُدلَآَو ؛ ةايكلأب هَلِص ورد نم جب ؛ ةايكلأ ءا اتو امو ؛ ٍبُساَنتلأ َراَرْقِ . َراَرْقإلأ

 ُهباَصْع أنو الإ اتم مهلشلا قلي ال كلَ نم . َلِْنَت أ هب ولعل ةّيسفَت َةَلَحْرم هيف لق

 هيِناَحْوْدلا ةكشألا اهبل ُدُمَْت ٍقاريخالل ٌةَيهُم ْعِضاَرَم يتيقرلا بلف يف ُهَلَو « ُيئاَبَرهَكْل

 . ( َيِناَعَمْلاِب ) اًهْنِم طَقاَسَتَتَو

 اَهْنِمَو « ويأَر داس اًهْنِم ؛ ْيَلَع اَهَسْفَن ُضِرْفَت ةف َرَعَش « ام اَم ِةَلاَسِرِل ٌبِتاَكْلآ ريت اذ

 هسفتب هل « اَعْيِمَج اًهِلاَمْعََو هلاَمْعأل اًناَسْنِإ ْنْوُكيَف ؛ هب يِ أَي ام ُلاَمَج اًهْنِمَو « ونار ۾ ةَماَق

 س

 ةنسلا « م ۱۹۳۷ رخآلا نوناك /رياني ٤ = ه ١706 ةنس لاوش 7١ ۰ ۱۸۳ : ددعلا ٩ ةلاسرلا» (#)

 . ١٠و٤١ : تاحفصلا « ةسماخلا



 «ملقلا يْخَو» ٤

 روف انك هذا أ لل راتب تلاع خيذم مف نم ُرَحآ ُدْوَجَو اهب هلو ٠ وجو

 لَك الْهَس ىَري ٌيِعنبَط ٍلَمَعب اَمر جاّرْخإل ةَرَجَشل يف ْىَقْلُي يذلا رسل لم هيف لَو
 لي بس أ تف اكو ع ج رھا

 َةلْمَجْل لوح 77 مات َتْعَم هتْهَذ يف درمل ةَطْقَللا ُلَعْجَت يل يه هلا د هلله

 نم هجرت يهو « ةقيقَح ْنَع ٍفْشَك لإ نرسل ةَحْمّللاِب ")هَ هتْنَتَو « ةَّصق ىلإ ةَرْيَِّصلأ

 يآ يج يهو ؛ وِيَلَع محتل امري يشأ منح يف هلو « اهيل ۾ دي هيضأ مه

 ساَلآ يطل الإ َرُه ميِطْمُت اََو ٠ اهَطاَقْلَأ اَهيِناَعَمِب طق اَّنأِل « ] بولسو تميرط رمت

 نايب يف عامضإلا حقت عاملا ن دكا قل اكو ١ ؛ [ُهنم

 ْنِم ٌقَدَأَو ىَمْسَأ ی نيالا ذإ « رَ وب ع ةا عن داَبَطلأ يف نالا َنِم دب اَلَو

 ْوَلَو « ةَقْبقَح ْثَيِقَب اَمَل ةقيقَحلأ ٍتَّدَح ْوَلَف . اهكارذإ يف رص أ ةساَحْلا نقيب فرع دنا

 ةّياََبْلآ رّوّصلآ ر 124 نمو ؛ ةَكْئالَم اونو نأ لطب مّدلآ أَو مخللأ “)اهب ةکئالَمْلا سبلت

 ر . زانإال اهفنرغت ةقنرط نم ( ئئسْتي زأ ) نكد ام لَك يج ٠ ةلَْلا يحلل ةا

 يف ةَدِحاَوْلا ةَرْوّصلآ نايب ال لإ « فقل لي ني ناريل ةئ عنيا ةَرْضْح يف ناتي يو | اه مح
 ُنْوُكَت ُداَكَت « مَمَألآَو ضزألا فالي ىلع ياللا نايا يف منال رو ذأ يع ؟
 ۰ ُهدَّضَتُي اَمَك ( اًنْسُح ) اهر را لاو رامز وتش

 « حلاو « ٍلَمَجْلاَو . ناكيإلاك : ىلا قاتلا نفح لك ىق اللو
 . ٍَديِدَج ٍناَهْذَآ نِم ٍةَديِدَج باك لإ ٍرْضَع لك يف ةَجاَنْحُم ىَقِبَمس ٌّقَحْلآَو « ٍريَخْلآَو

 37 ف 03 ١

 ةكص متاع ائِلْفَع ا ْمِهِنِاَعَمَو ْمُهْظاَمْلَا نان َنْوُرَكَفُم َنْوُيِحاَب ِءالَضُفْلا باّتكْلا ْنِفَو

 . © ةَدَرْفمْلا » : َنِماَلَدَب ؛ ةَدحاَولآ * : ٍلْصألَأ يف 20(

 . ؟ يِهّتْنت ١ : نم الدب < بلع: ٍلضألا يف )0

 . (ُهَتقِيِرَط :  نم الدب ٠ هل : ٍلْصأل يف )۳

 . نول هلم حص يتلأ ةا وه عاَمْشإلآ نأ تب بث (5)
 . اذهب: نم الدب « اًَذَه :  لضآلا يف 2(



 ١ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ةَرَجَشلَأ ْيِف ذ )ووضح زو ةَرذن ىلع مهِالَك يف نالا نوي ؛ قلا ةَمالَسَو ءاَدالآ

 ء ٍوَكّصلآ حم ِءادألا هو ُهَاَع أب َكِلَذ َلَع عَ تَرَ نيل غل نكت اته اَنُه ٍةَسِباَيْل

 ريَطلاَك ةباتكلا يف َكِيلْوأ . ةَروصلأ َلاَمَج ادار 5 روض انار ٠ عَ ٍرْيعَتلآ ُوُمْسَو

 ولو . يرجو وپ ريب حا هرڪا ريكا ءال دلو ی رت

 انه اتا : لوق ( * هنأكو ) ِنيَيوُلسُألا ٍدَحَأ يف قلا تير جاو ىتغت َمْعَم يف نارمل َبَنك

 ٍلاَلَج يف اته "هنأ َكُعِلاَطُي ِرَحآلآ بؤلسألآ نف ماهل ( ئىَرَت و ؛ ظا ِناَعَم ف

 : ِناَوْلأَو روص يفو لاَمَجَو

5 

 أ اهب جرح ُرْحَت ١ بيورو يلح ُةرْوَد يايا ٍبتاَكْلا سفت يف يملا ةَراَبْلا ةَروَدَو

 E E EE يه ا

 ٍةَرِكاَذ ف هم هَل مَ د ُيِمْلِعْلا ُبِتاَكْلآَف . ةَداَيز ِتَعاَنِصِب ابف َداَز اَمّنأك « يه ام لدار

 مَنْضَم يف رمت ينايبلا بتاکلآ يم اَتِكَلَو ۽ ايضاَو ٌعَباَط اَهْيَلَع ْتَذَحَم امك ُجْوْحَتَو
 ىلإ اهب اهي اَلَ ِءاَلْوَمَو « ٍةَيِماَس زم ْنَع للا اوُحاَرَأ كلو . َوُه ُهُعباَط اهبلَع َجوْخَتَو

 كَ ريغ ؛ محلا راو كلا الإ يَ الو « رفا نيو أَم تن ؛ اهبتاَرَم ئَمْسَأ

 ساّسْخإلاَو ٍلاَيَخْلآَو ركفلآ وك ْنِم َكِيف ام عْوُمْجَمِ لإ ْنْوُكَت ال ةَيناََبْلا ةّماَحْلآ ٍئِذ حم

 . "يأرلار َةَفْطاَعْلَاَو

 مات ٌبْيكْرَت هْوُجْوْلا لَك يه : ساتل يلح يف ِنْيَهْجَوْلآ لَم ةَدِيُِمْلآ ةا ةباتكللو
 ُدِئزَيَو ٠ قكل َلاَمَج يللا مام نإ عم رمل َهْجَوْلا ٌنكدَكَو « ةايَحْلا هَعَفْبَم مب موق

 ص 9

 . سعيو وو ىر } َكِلَذبَو « ) َكيَدِلَوْعَم ؛ ةاَيحْلأ هَل ةاّيَحْأ ِةَعَفْنَم ْىَلَع

 علا علو ,ةفلاخش لو يلا جلو نيا أب بدلا ومس اوُباَعاَمبَْ

 كلذك يرحل ّنكَلَو فيلكا ريك نب ؛َكِلَذَك ّنْسْحْلأ َنكَلَو ديم ناو ؛ َكِلَذَك

 0 شا رت دلل 41[ نكي ْمَل ْنِإَو « ولولا ظنت الق رخل نكي ْمَل نِ

E i 
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 ا

 ا

 م

 . بدال ظنت الف ئابلا ُبِتاَكْلآ نكي ْمَل نِإَو « َدْرَوْلا رت الف درول ةَرَجبش ْنُكَت

 « ةَرْضُحْآ ٍرْحَوَك نوک مالک يف نايل ردنيو » : ٍلْصألا يف 00(

 . ههَّنَأ َكُعِلاَطُي ٠ : ْنِم الدب ؛ اأ : ل لوُقَي » : ٍلْصَألآ يف 0
 . « يأَرلأَو ةَمِطاَعْلا ١ : ني الدب رئال :٠ ٍلْصَألأ يف )۳(



 يرجي رجع و
 یں وز نیر ےل) "؟ملقلا يخ 1

 هن وَر ءّرْضِم ٰيف طبق ا منع نوفا َّنَأ » : « ٌيِدَقاَوْل خيرات » يف َءاَج

 اَهِيَلَع ينب تح ريا تسل اَهِهَمَحَو الارنب امرهجَو قر نب نياق نم ةَسْوئاَمْرَأ
 هب وُرْمَع َءاَجَو . . اهپ ْتَماَقَأَو سبل ىلإ تجر ؛ [ « روس » | "”ةيِراَسِق ِةئيِدَم يف
 فلا َءاَمُز ْمُهْنِم لَو ۾ اهب ْنَم َلَئاَكَو « اَدْيِدَش اًراَصح اَمرَصاَحَم َسْيبْلَب ىلإ ٍصاَعْلَ

 ب. ع عم طا دش لوو أ ني عن
 نب ةر هت نإ ریت د سقم ةَفطاَلُم وّرْمَع بح . ببب يف طبقلِل ناک اَم
 زفر رعت ؛ نينيتلا صاقلا يأ نبل نق عه ٠ اهلا

 0ك % ش *#

 ِزاَعَمْلأ رابح احب ا ال اًيَْم م نكي ْمَلَو « هتياَور ْيِف ق ِدقاَول هنأ اَم ادله
 رس مقدر

 ناك 2 حؤتفلاو -
 م دايم

 : نت هَ ام رَ هلع ام اأ ؟ ةباورلأ يف اهبل رص
 اْنَحَسَمَو صم هنأ نانو لاَمَج ُتاَذ « ةيراَم ّمَست هَدَلوم ةفبِصَو َةَسوُناَمْرَأِل ْتناَك

 رهف ) ؛ ُهَتْوُكَي نأ ُنناَنْوُيْلا َلاَمَجْلا صَقْنَو ٠ اَيرْضِم َنْوُكَي نأ ىلع اًهَّاَمَج داق ٠ اهرخسي

 و ر
 نإ عزت < كامب اهي ان تم ب آو ؛ ةا اهيا وج هُم ال دقو ني تأ 6 ل

 2 هب عج « مبل َهَبلاَمْلا نكت نأ الإ تبَأَو « اَغاَرْفِإ اَهَّرْحِس س دف تّعَرْفَأ « يتْجَأ ٍلْصَأ

 اَت ؛ ْتَناَك اَم َةتئاک ِهضْرَأ ِةعْيَط ْيِف هلص سو « ٌيِرْصِمْلَأ ر هعَباط نف هيب ةلباقُملَأ يف

 . فأل لإ دركي نأ اعرب لع

 ّيحْيسَم ِهذاَه ةيرام ْتَناَكَو
 ي رم
 ها

 «ديتبال َةَيَح < ةَسْيَك ُنِقْوَمُمْلا اًهْذَحَنَأ  ٍلْقَعْلاَو ِنْي 2

 « ةثلاثلا ةنسلا « م ۱۹٠١ ناسين /ليربأ ۸ = ه ٠۳١٤ ةنس مرحم 097 : ددعلا « ةلاسرلا » (#)
 . 6۲۷ _ 057 : تاحفصلا

 قرشا ةيرْيِدُمبُةَفْوُرْعَمْلأ هت ةَئئِدَمْلا يه سيبو ٠ نيللي ) 00(
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 24 | لا ولأ عض اح م ناک َلُقَرِه لبق رطم لع يرطب ايِلاَو ناک َوُه

 نكت ْمَلَه ٠ ّيطبقلا لف اتن لوا ام بلك ا لعق ویت هز هاج ئيالشإلا

 ةيَمْوُدلَأ تاويل اأ ٠ م م اَنْيَش لاق « مهدت ام رافي الإ عقاد ماو

 دوامي ييو أ ي وخت اعا ٠ يخش الإ نذل بصح ةَقلتسم تيب
 مث « ٍلُجَر فلآ ِةَعَبْرَأ يف ْتَءاَج اَم وأ برمل دالب نم ُْهَْءاَج يآ ةّيمالسإلا ة زينا

 لَو - لشاب لتاقم فلا هئم مول َناَك . هلأ رَ ا لع رشا ات ریا اوز :

 ذم فلآ رَشَع اذن هناك يبرَعْلأ شيلا ٍتَدَعَج مالشإلا حور ّنِكللَو  ةقوْرَْم عادلا نك
 هام ُماَلْسإلا اَهَلَمَج ل ةييدلآ حولا دعب لب ‹ ِناَسْنِإلَآ ةُّقب َنْولَتاَقُي ال « اهلباتقب

 ! ُتْيِماَنْيَدلا َفَرْخُي نأ َلْبَق َتِيِماتيَدلآ ُهِبْشُت ةَرِجَفْنُم

 دَق ُمْوُرلَأ ناك ْذِإ ؛ اديس اَعَرج ةّيراَم ْتَعْرَج لَ ىلع شي وّرْعَع لَ امل

 نيالا ْىَلَع ٍلاَمْرلا يضف دالبلا ىلع بذَجْلأ ْمُهّضُقْنَي عايج ٌمْوَق َبرَعْلا ِءاَلْؤنم نأ اوُهَجْرَأ
١ 

 لبلاك داَبكَألا الغ مَنَ ؛ ريب الإ رعي ال كان دارج متو ؛ ٍِصاَعْلا حْيِرلأ يف

 00 را متم د اار + اهتزطتني يآ

 ادلخأ ني عباس يال ةت بنا ءاَج نگ او ی ورز عورة « قيل
 .! ِشّْيَجْلأ مان هَل ٍشْيَج نم لِتاَقُم ٍنالآ ةعبْرَأ ال ٠ ؛ٌمِهْذاَذُشَ سالا هج

 00 2 مل 7 م يم سم ا م 5 س ار 52 مها م لاوس ماس |

 نانؤوُي بدأ ةَسْوَناَمْرَأَو یھ تسرد دق ٌةَرِعاَش ْتَناَكَو « اًهَماَهو ةيرام تمهؤونتو

 ُْفِعاَضُبَو « يم امم َربْكَأ ٍةَفِطاَع لك ارش دقوم ٌبْوُبْشَم ٌلاَبَح اهل َناَكَو « مُهَتَفَسْلَكَو
 ُلمْجَيَو « ةّصاَخ ٍنْزخْلا لئوهت يف غلام وكرم أ هدتنيط ىلإ عزنيو اه يف هَل
 . . مّدلآ ْىَلَع اَدْوُقَو ٍظاَفْلْألا ضْعَب ْنِم

 ْتَعَتَصَو « اَهَسْفَ ُبْدْنَت ْتَلَعَجَم ١ ُسِواَسَْلآ اَهْنَعَرْفأَو ةيراَم ُبَْق ربطت َكِلَذ ْنِمَو
 مقسم هي e كلك ل
 : هتمجرت هذنه اًرعش كلذ یف

 ! ةتيكشملا ةاشلأ اهتبأ رارج فالآ ةعَبرأ ِكَءاَج س ن ےس م 2 2 ص م م رو ص

 0 ْيِحَبْذت نأ َلْبَق حْبَّذلآ ملأ كنم ِةَرْعَش قودس



 « ملَقْلا ئخَو» ۸

 .! ةئيكنملا ٌءاَرْذَعْلا اهنا فطاخ فالآ ةَعَبْرَأ كَءاَج

 .! ِتْوَمْلأ َلْبَق م فالآ َةَمَبْرَأ َنْيتْوُمَتَس

 .! َنْيراَّزَجْلا يع در ایکس ْيِرْدَص يف ةَّدمْغأل ْيِهْلِإ اَي ينو

 0 ٌيِبَرَعْل اَهَجّوَرَتَي ْنَأ لبق َتْوَمْل جَوَرََتل < ءَ ذم و ٤ يِهْلِإ اي

 #3 نب 3

 : ی تي ا ٠ تناك  ocم« < وك ومد 5 6 7 .٠
 ْنَع هَل فشكتل اهب تَعَب هنأ يأ ْيِنربخَأ دَمَل ؟ ُبْلَقْل هْحَبَو ُءاَمّسلأ اًهضْعَب ِةَكَلْمَم يف ُهَدْنِع و  aهه ر هرز و کو ےس س  fortو

 َنْيِمِلْسُمْل ءال زد نأ يدب يي تأ لاد ؛ يل ذل تحول م ع

 ٍلطاَبْلاَو ٌنَحْلآ ب ربي مَلاَعْلا يف ْمصِيَس يذلا ُدْيِدَجْلا ُلْقَعْلآ ْمُه ١ ّنِم رهط مهين ناو

 دوخ نم ال ( هلثاشقو ) مهين دزد ن ر امي هلآ « اهنا يف ةاحكلا

 . ِنْوْناَقب هْوُدَمْعَأ هْوُدَمْعَأ ادو « ِنوُناَقِب ةوَلَس فيَسلا اولس ادو ؛ ( اَيِتاَوَهَسَو ) مهسفنأ

 ْنِم اَهْيَلَع َفاَخَت ْنأ نم ُب رت هيأ نم اين نع زعل تا ل : عقلا نع لت

 ديمْضلأ دايو « لْقَعْلا تابجاوو ِبْلَقْل ِتابجاَو ْيِف اًعْيِمَج ْمُهَنِإَف ؛ ينل اًذنَه ٍباَحْض

 . مفا مه ا هب ]برش االس ااا توي + ِ هني لجل نو الشال

 CC دق یب تيس ؛ رام اي دمهاَو تن : ْتَلاَقَو 3 5

 يف َةيِوَق ٠ قالا م لا ةماَح اينّدلأ يف ا ٤ ديل 3 ٍةكَرَحْل ٌةَعْيبَط
1١ 

 تاد اَهْسْقَت ْمُهَيَحِلْسُأ دمك كلذ ؛ مُهُتالْخَأ ْمِهِتَحِلْسَأ ِءاَرَو ْنِمَق « اًهتِطاَبَو اًهِرِهاَظ

 .! قالخ
o 

١ 

e 

 ْئِف َةهّيَحْلآ راش ع و ىف ر هقاَلْخَأ عفَدْنيس َنْيدلا اده نإ : يأ َلاَقَو
 تر 2

 اًينُدلَأ رضحت تح دعب ْيِضْمَي سيلف ؛ ٍةَعْيبط ٰيف ذ ُلَمْعَت ٌةَعيبَط ؟ ِءاَدوَجْل ةَرَجَّشل

 دعب ام قْملُمْل زا رماطلا 4 نيف بم نيل تسال قوق كلذ َوُهَو ؛ اهلالظ مرتو

 )١( ٌيبقْلا هْجَوْلاِب ) انصْنَأ نم ْتَناَكَو هلكت لأ ىلإ ُنِفْوَمُمْلأ اَماَدْهَ يأ ةيطبقلا ةيرام ىه ( .
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 نول ناک ْنِإَو « ِلَمَعَو ٍلَمَع َنْيَب ن اش ١ . . . خا رضا ِنْوَلب ِءاَدْرَجْل ةَيَمْلأ ةَرَجَّشلآ ء ِءاالطک
 . اَنْوَل هبْشُي ا

 اوُحَتَف اذإ اَنْيَلَع َرْيَض الق : تلقو « ةر ناقيطاب امطار ارام تحض اف

 .؟ وب ٌدضَتسَت اَم نوک الو « َدلَبْلآ

 َنْوُمِلْسُمْلاَف ؛ اًنسْفْنأِ تحن ام الإ وكي لَو « يرام اي َرْيَض ل : ٌةَسْوْناَمْرَأ ْتَلاَق

 ( هلع ) صرح ةّركفب اًيْنّدلأ 39 َنوْحَهْفَي « مْوُّرلَأ ّنِم جؤلغلا ِءالُؤْنَهَك اوسي

 َنْوْمَهْفَي مُهتكللَو ؛ مئاهبلاك َنيِلَغَتنمْلا طفل ءال هك مارو مالح ىلإ جالا
 َنْوُيناَسْنإلَ ْمُهَق «ٍدِماَرَحَو وِلالح َنْيَب رييمتلآو ( ُدْنَع ) ءاتغتْسالآ ةّركفب اذل حاتم

 . َنْوُفُمَعَبمْلا ءاَمَحّدل

 دونَ ٌطاَرْقُس َتاَم ْدَقَف ! ٌبْيِجَعَل ادله نإ ُةَسِ رامز ا ِكِيِبَأَو : ٌةيراَم ْتَلاَق

 هو مهتَمكجب اوُبَدَوُي نأ اوُعاَطتْسأ اَمَو « ِءاَمَكُحْلاَو ةَِس َفسالَفْلا يم ْمُهدَْعَو وُطْسِرَأَ

0 

 ا اَمَج اًينّلِل اوج رُت م ا! .. . امزیک هلأ بلآ اَِ 0
 نإ َْوَلْرُقَي ْمُهَو ةّمألآ هذلَه َجِرْخُي ْنَأ مهن عاطتْسا فِيَكَف ؛ َنْيِمِلْسُمْلا رْمأ نم تنا ٍتْفَصَو ك رم ر e یھ م 2 8 م ٤ 0F ر

 ْمُهْعَدَتف ؛ ٍرْييذَتلَو ِةَساَيّسلآ لْهَأَو ءاَمَكُحْلَأَو ةفسالقلا راك نم ةقبقحلا شقا ؟ اأ ناک

 سْمْدي ْمَلَو أرقي ْمَلَو بنكي مَ ذَا ٌيَمألا ٍلُجَرلل ملسَمْسَت مٿ « ِثبمْلاَك أ انب َنْوُلَمْحي
Qere 

 د ملو

2 

 دعي اهترطفي نر ةمأ ني دب الآ ئدأ أَو ؛ شل نوم و رجلا نوَ نبذ

 تسرد ْدَقَو « ُمَلَعْلا اهب ريس لآ ةحيجصلأ ةَ راكد ةاجيإ ةايكلا يف يم

 ُمُه اوُسْيَل <  اًهكاَلْنَأ باَسحَو اًهِماَرْجَأَ امل يو َءاململا نإ : ةَسْوئاَمزَأ ثّ

 ماعم 5 72 ا و ر e مال رر ا م
 مج لأ وخ « نا وك ةجؤي أ ليات هر ةا ا ؛ُدَتَمَرَو هلمعو

 س

 تب نأ ؛ ٍرْيِسَعْلأ ء ِءْيّشلَأ ٍقْيَقْحَت وف يف ِءذَبلآَك ُهَلَمَع َناَكَو ٠ ُييِراَوَحَو وِسْفَت يف َةَرعَصُم

 . يف ٍناكنإلا ْىَتْمَم

 . ؟ ٌرَضْخَأ نول ِءاَدرَجْلآ ةَرَجّشلأ ءالِطُهِْشُي ام ِتْيَمْل اهِلَمَع يف هب ٠ : لضألا يف (1)



 ؛مَلَقْلا يو م 5

 باقل اهنا مريو ؛ اًهسفَن ىلإ ةقيقَحلا هيبت وه ّيمألا ٍلُجَرل ادله ْنِم ةَقْيقَحْلأ ُرْوُهْظَو
 وكانو دم هل دق يل أ هاما بيلا و . يهل اًمرَْظَم يف كِل اهل
 مآ ؛ كلَ دنع ۾ ىهتنأ َحْيِسَمْلا نأ ريَ ؛ جيلا كل يف نام . فالح لع اوَُمج و

 َكِلَذ َناَكَف « ِهِدلَب ْنِم ٌرَجاَهَو ۽ ري ديمي الو دري ال ؛ ْعَقَي ن نيج عقال تابث َتب دقق الم
 ا ےس سا ا ِذِئِمْوَي نم ْتَدَحَأ ذو ٠ ايدا ر دن اک تع نيتلا ةميقَحلا اَطُخ َلَوَأ

 اذنه ع أ « ٍبلَقْل ةدابع يه ةدحاَو ةدابعب ل تأ مل َمْيِسَمْل َّنَأ ُثِلاَثل قرا 57 ۲نر اه ١ ( َكِلَذَك ) وي ترجل اهلك ينل تَءاج ذك حيل ُةَقيِمَح ٹاک د
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 ةا ٠ ٍءاَضْعَألِل اًماَدْحِ : اًضْمَب اَهَضْعَب ُدُّسَي ِتاَداَبِع ثالث هنأ نبأ نم ُتْمِلَعَف ا
 تلَقلأ 5 اعر ؛ ؛ طْيَّضلَأ اه اًهُداَيِتْعَأَو اًهّتَراَهَط ِءاَضْعَألآ ٌةداَبِعَف 0 سفنلل لالا ¢ بلَقْلل

 هلآ نبأ َدْنِعَو . ةّيئاَسْنإلآ ليس ٰيف لذي اَهُنَراَهَط سلا ةدابِعَو ؛ َرْيَخَل حو هتراهط
 ِنيِاَجلأ ْعَسْوَأ أ نَا اَهيَدْيََع ةا أ دهْنُت نلف ؛ يذلا َنْوُكِلْنَيَس ةريخألا ذاهب
 . اَمُهُدَعْسَأَو

 0 تي لأ ٍناَسنإلا عبط ني ؛ رفت نََ كدي ينل رَ أَو ادام نإ ! : ٌةَيراَم ْتَلاَق
 : ُءاَيْمَع اًهْبِف ٍناَسْنإلآ ٌةَمْييَط ْنْوُكَت « ٍةلْيِلَم ٍلاَوْخ أ يف الإ َتْوَمْلآَو َةاَيَسْلأ ةَيلاَبم ريغ ةسفن
 ةيمالسإلا ُةَمألا هذه تاك اًذَِف . ئَمعَألآ ِرْبَكتلَاَو ٠ معلا حلاو < . ئتغألا بضل
 ٌلْيلَد كلذ َدْعَب اَمَف  ةيلاعلا اهيا ُدْوُعُشلا لإ انف س « ٌَتاَمينالآ ادله ةَنَِبْتُم م ِتْلُق امك

 ةَفَسَْمْلا يِ ِتاياهَلا َُاَهِن يم ِهذَعَو « واذ ومس ِناَسْنإلآُرْوُعَش وُ كلا اد نأ لع
 ظ . ةَمَكحْلَأَو

anf o 1و ساس  > f omچ .٠ ت ةيرام اي ةَمِلْسُم ْيِنْوُكَ نأ نهم ِكّنَأ ىلع ليل كلذ دعب امو : ةَسْوَناَمْرَأ تْلاَق و  

. 2 
 ِتْنَأَو اَنأَف « وسحب هيف ِكتئَراَج مالک تِ تنم اَمَّنِإ : ٌةَيراَم ْتَلاَقَو اَعَم اًنكَحْضَتْساَف 9 4 واس نم

 . ناسم ال ِناََْكِ
| 

 . ( باتل ادم نم يالا ِءْرْلآ رْدَص يف ةو ِتالاقَملا رْظْنَأ 0 ١)
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 یخو ناکو ؛ ينم يف ِسِقْومُمْلا ىلإ اوڈتزآر ؛ رلي ْنَع مورا مَرهنآو : ٰيواًرلا َلاَق

 ذًم ؛ مف َدَّدَمَتَو اًرُكف َنَكَس رف هلاک رشا و وخ يهو - ِراَصِحْلآ َةَدُم ةيراَم ْيِف َةَسْوُناَمْرَأ

 ُحَنْصَي ام َمَنَصَق ٠ ِةَفَسَْمْلاَو بألا يف رطل ي الع نر يع نيف اي اک كا 2

 کل حبحّصلاب ميلنَتلا نإ اهنذَو اهلج ةليخأ الامن أَو حق بات فّلَوُمْل
 0 ل آو  ٌمْيِحَص

 ىَقلُت يلا ةريِغّصلا ٍقِئاَمَحْلا لم ف ْمظَننَي نأ « سفتلا يف رثا اذِإ مالكلآ ةعنرَط ْنِمَو
 بقت نيو نب عملا ٠ ذه رت لع ي سوق م ك وفي
 نيل هَمألآ : اَهْوُمْس ربع لاَ ال ِةَِلاَع تاد الإ ةَيئاَسْنإلا ٌةمذخ ُنْوُكَت ال . دب كلَ نم ام
 اَهَحاَوْرَأ ُلذبت لَ « ايش دخت ال ( اًضْرِحَو اًْبْج ) ةاَيَحْلآِب ُكِسْمَتْسَتَو ِءْيَش لَك ُلْذبت

 َداَرَأ اًمَلَق ؛ ناتو َلْفَعْلا ادله ُبدَمُت اَهُناَتْمْأَو ةّيمالْسإلا ُنِتاَمَحْلَأ هذه ْتَلِعُجَو

 هرجع ا ا رام نإ كلذ یھ ناو ٠ اًهْيبَأ ىَلإ ةَسْوُناَمَْأ هْيِجْوَت ٍصاَعْلأ ُنْب وُرْمَع

 ْنَأ يارار ؛ ب زاس ثدَح هجوم« لاَ رك نأ هيلع اِس ف كغم تاک نب

 نأ يأس « كن ى ٌةَعِجاَر ِكّنَأ هيلع مهل ْيِلسْرَأَف ؛ كادي نأ َلْبَق باقل اده يدب

 .! كولا يناتب َُْص َيَِئصَتو « رشمألا يف مَ < ةَرِمآلآ ْيِنْوُكَف ؛ ِِلاَجِر َضْعَب ِكَبِحْضُي

 ْنِم دلل ْيِبَمْذَاَف ؛ ِكِئاَهَدَو ياس يف كمي َكِلَّدِل دج الف : ةَسْوُناَمْرَأ ْتَلاَق

 . ائِناَسْرُف نم ٌةَبَكْوَك ِكَعَم ْيِذُخَو « اًطّش تهل ِكْيَحْضَيَسَو « لبق

 ك 3 2

 ؟ اب اَهْتَط فيك : لاف ِكتَلاَسِر ميل ُتْيدَأ دَ يئس ىلع نصف يه اهرام ثلا

 كب اَ نأ اهب : َلاَقَق . يدو «ْدْمَرَك : ناتْثأ هرم أ فرك لج لغو اھل : ْتْلُق
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 . اه ست ىلع لب اَمر راع

 . ةّيراَم اَي َيِلهْيِفِصَف : ْتَلاَق
 رم مو



 « ملل يو » ۲۲

 لَ نايس هناك « بارلا مولوي ىلع اسف نم ةَعاَمَج يف ا دات : تا
 - ُهاَلْوَم نادرو َوُهَو - ُناَمْجْرَتلا هْيَلِإ ام نيت ُتِيَسِب َراَص اّمَلَق ؛ َرَخآ سنج نم َنْيِطاَبَش

 يملا لوط « مخلل الو دوسألل صاحي مل محا تيم سرك ىلع وه اإ « ثزطتت

 ديرب ا ؟ مجمو عسر رتب ايد « ةأزملآ ةرطك معبصات ىلع ةد هَل ٠ فرغم

 0 . مهم « ملي

 . ِهداَوُج ةفص كّتلأَس ام : ْتَلاَقَو زئاعزأ تعط 314 2 قع 5 مو 82 ماا

 ن جو

 خالس اا : ةَيِراَم ْتَلاَق
 و 3 4 _ 7 22

 ! وه هتئأآر افيك هيفص « هحالس الو تلاق
 ےک ت م مر ر

 7 و r 0707 re~ و 4 ر

 ٍلْقَع َةَماَلَع ٍةَماَهْلآ َرِفاَو « ( ِةَباَلَصَو ) ةر
 .. نتا عنا ٤ ةداّرإَو )

 صر
fo .م . م ا  

 ٌهَوُقْلا هيف ْتَحَمَتْجَأ اَدّيَأ « ِءْوّضلأ ىلع بملأ ءالأل هيف أك هجو قرشي لب ..

 َُْجَي ةَضِنرَعْلا هتهنج ىلع واحد بيع يها ... اَرْهَأ اَمِهِرَظَتب ِناَرُم ب ع کک یک
 لإ رسمي ال ُهَهْجَو ثأر هجو يف سرقت نأ ُتْلَواَح اَمَّلُكَو ؛ ُارَي ¿ن ْنَم ذأ عم اهي 5-7

 ِهَْلإ رطّتلآ ٌراَركت
 . . . اَهُراَرْكَت الإ سفئلل اَهْرَّسَمُي ال َِذَل لك كلذ : وذم تلو . . . ةَسْوُاَمَأ يتبع نو اهب ايِدَح كَ ناف « اَهاَتجَو تَجْرَصَتَو
 « هم يَ تألم ام ْن ينو « ِتْفَصَو ام آو َوُه : ْتَلاَقَو اهفزط نِ ةبرام تضف

 ٠ هيه نم ْئِناَرَتْعأ امل ُناَسْنإ نأ ركنا ثذك ْدَقَو
 رويبيه

 ...f نيَواَجْعَدلآ ْيَئْبَع نم مَأ بيم نم : ٌةَسْوْئاَمْرَأ ْتَلاَق

e 0ني  

 اسلا ٌرَمْحَأ ناك اًذِإَف « نْيتَْللا دحأل ُصلْخَي ال « داركلل ْبراضلا ُرمخألا وه : ٌجحألا ثّيَمكلا )١( ت ع ع ل م ترسل ر ع َ هم و ر 2000 سم
 ص 7 - >2 r 2 2 ب a ر2

 اًهحتفَو ةيناثلا مْيملآ ديدشتب « ْىّمَدُم ثْيَمك ردیف لْيق



 ۳ يعفارلأ قداص ىفطصم

îû 

 i ؛ واس اکل  نارطتت نااار نک نحب لص یک 4 را

 َنْوُلْخْدَي ةَمِلَك هذه َّنِإ : َلاَق ؟ َنَوُُْقَي ادام : اَطَش َبِحاَرلَأ ُتْنَأَسَو « برام ُبْلَق شع

  ْمُهاَيْنُد ْنِم الَو هم َسَِل ٍتْفَو ٰيف َةَعاّسلآ ُمُهّنأ َنَمَّزلآ اهب اهب َنْويطاَحي اما ٠ ل

 ِتْقَوْلآ نع ْمُهَفاَرِصْن اون نهق ؛ دوج لا نِ رينا وم نم يت نيب مآ نزلت مه

 ال نه وتت رنو ت یا تاو لو ا

 ٰيرظنآ ؛ هيلع مهاب معا وه مهما نم اَعْوْحَسَو ؛ ٍةَعاَس هغ ذأ ةَعاَس سُئل

E ETT 

 يف ِدَنِساَلَمْلا ٍمَظْعَأ َعْوْشُح اوُعَّشَحَو « اوُناَك ْنَم َرْيَغ اوُعَجَرَو « ةتيكلآ ْمُهْنَلَمَش
 . '”؟ مهما

 نذل َلْهَأ َلَعْجَتل ُبْنُكْلا ِتَبِعَت دَمَل ! َةيفَسْلَملأ ةَرطْفلَأ هذه َلَمْجَأ ام : ةيراَم ْتَلاَق

 بالا ىلع تزف سيل تاجو ٠ تكلف ان ولع هل نكس ياا تن

 نیک ةَئيِكَسب رْوْعشلأ نم م ًاَبْرَض م ْمِهِسْوُف ىلإ ّيجؤتل ٠ ِناَوْلَألاَو ٍليئاَمَتلأَو روصو اذ ديال

 ؛ موج ىلإ مهرج نم مهل يف لعن كلب يهو « يذلا تنل سن دو ٍلاَمَجْلأ

 يذلا اذ ْنَمَو . َةَوَّْتلآ َكِئاَطْعِإ ْنَع َرَجَع َرْمَخْلا ٌكِطْمُي ْمَل نإ ۲ ركل نات تنك

 ؟ راّمج وأ اوج ىلع ةَسْيَِك هَعَم لمح نأ ٌمِيِطَتْسَي

 ْئحؤُت اَمّلَكَو ٠ اهناكَم يف ٌةَقْيِرَح ىه ؛ ِةَقْيِرَحْلاَك َةَسْرَكْلآ َّنِإ مَعَ : ةَسْوئاَمْرَأ ثلا

 ِتاَهج ّنْيَب ْمُهُدَبْحَمَف ِءاَلْؤ'َم اَمَأ « ُةَعَبرألا ْناَرْدُجْلا يه ةا ؛ اَهِعِضْوَم يف ال ايش

 . عّيَرألا ضل

 اهب اوََُتفأَو اًيْنُدلأ مهْيلَع تحف تم َنْيِمِلْسُمْلا ِءالْؤَْم ّنِكنَلَو : اطَش ُبِهاَرلآ لاق

 . ذئمؤي ةاَلَص اهْبف َسِْيَل اهني ةالّصلآ هذه ُنْوُكَتَسَف - اًهِيَف اوُسَمْعْنَأَو

 . ورْيَكَك نورك داو ْمُهَل ْلَهَو 1 ايندلآ ْمِهيَلَع ُحَنْفُت لَهَو : رام ْتَلاَق

 . ( يناثلا ءزجلا يف « ملسملا ةقيقح » ةلاقم رظنا ) (1)



 ٤ مّلَقْلا ينو «

r و ملل ّنِم اهب ام َنْوُبراَحُي لب مَ اا نوب راي ال مْوَق ىلع اينذلآ عفت ال فيك : لاق 
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 ُدَمْلا ٰيف جوَمْل ة ةَعْيِبْطَك بوق ٍةَعْييْطِب ِءاَرْكَّصلآ نم نؤجراَح ْمُهَو ٠ ِةلْيذَّرلَأَو رفكلأو
 عيل هدر ولاَ , ؛ نع مراسل ىلإ ةعفدنم نشأ اإ اهلا ىف َسْيَل ؛ عفترملا 2 ماهم 2 رو 7 م 57 هم
 2 cfs 171 و 0 2ص 1 ا

eےک کک کی ع یک ھر  
 ورْمَع نيد ىلع انتئالث اتناكل هللأو : ةيراَم ثلاق
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 00 لس مر رص راس املاك اَهَدْنِع ناك ةّيِراَم ىَفاَح اَمَلَق « لحرب ََبْقَأَو « ةالّصلآ ّنِم نسي َلَتمْنَو
 ْنِم الإ ىش َدَحَأ ٍمَلاَع يف ملح َنِم ْتناَكَو ؛ اهل مالخأ يف ارت ام تَناكو ؛ َعجَرَو

 : امي ذك اهنف بيوت تدل وخ خل ولك فو . ورغم لیک امو در
 نم الإ نوكأ هيف ىش ةعبار ُةَلاَح ابف ؟ ۾ مِئاَنلأَو « ٍلْوُبْخَمْلاَو « ٍناَرْكّسل ِنَع بْب
 .(ب ويحس ) ِناَسْنِإ ىف ُلّئَمَتت ة ةدحاو ةقيقَح

 نأ ْمِهِتَساَيِس ْيِف َلَهَو < بزعبلا لَ ني مير ا : هلع : طش ٍبِهاَرلل ةيِراَم ْتَلاَكَو

 . لَا اذنه َلَعاَمِكاَحاَََب تفي يذلا املا دك
 ٍةَمِلَك يت قيقخت يف المع اجر الإ سيَ ململ َلْجَرلآ نأ ْيِمَلَْت نأ ِكْبْسَح : 0

 أ 5-3

 2 . ايدل هذه ِرْيَغ ْيِف َوُهَف سفن ظح اک امأ ۾

 ص

 اَمَأَو ءُمْيَقُمْلا ْمِكاَحْلا رثكألا يف َوْهَق حتاملأ اَمأ : اَذَكْنَم ُهَماَلَك ُبِاَيلآ َمَجرَتَو
 تلا فح لَو ء لمع ألا يف برص ذأ دنر حصل لا ةركفلأ اَنَدْنِع يهق ُبْرَحْل
 ل « اًَهَرئاَرْغ َء نم َربعَأ نشتلآ نزحت اًدئَهبَو ؟ اَيْنُدلآ نم ْنْوُكَي ايش

 تهن لر يدب نب ٍلفطاَك اياه ائاَمَحد
 . هلا سكنا « اينذلأ ف ائِلاَمْعَأ بارت نأ يديقَع

 صحب ال ُمْوُدِلَأَو ُدَعَم لآ َّلقل هذلهپ وّرْمَع 7 تب تيت : لس : ٌةيِراَم ْتَلاَق -

 هيف ذأ « مارف ريكا وه ْلَهَو ؟ ةن هولدَتْسَي نأ ئَسَع َء ْنَمَق وُدْمَع محا اَذِإَف ؛ ْمُهُدَدَع

 2و

0 

3 

5 

 )١( لْضَألا يف : ٠ ثالث » : ْنِم الدب « ةثالث « .



 <” يعفارلآ قداص ىفطصم
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 . ؟ ُهْنم ربكأ

 هت مقفل ىلع يلا قاعي ف ئن لت يق نت نلت ُيِراّرلَأ لاق

 . ادله يف اْسَل : لوق
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 6 ةيرَدنكسإلأ ىلإ ني نی دعضم ٌمْوُرلَأ لوو “ طْبقْلآَو وِرْمَع َنْيَب احلص ٌرْطم ْتَحِتْفَو

 ؛ ينوب يغش نم لااطآ ىلع مهن تزل حيال راب ؛ىرطسَ كِل نف ارات تناك

 كّلعجو ؛ امدح نأ لإ كيني ا عاف ني ةةيِصعلا لماع افت ني وَ اك
 اًهطاَحَو ؛ ئأنظلا حْوُّرلأ ر أ اَهْيَلَع َناَبَو ؛ ةا َةَرْظَلا ظنت ث ديو اهنؤل بَحْسَو ٰيوذت مال مل yT 5 م ر نك ا سلوك سس سل عل 3

 اًهسفن ف اَ ناک ذإ ؛ يِناَعَمْل ةَحْوورْبجََم تدب ؛ مدل قرح يذلا وجب سيل

 ! ةئ انآ ُرْوْعْشَو ٠ ةقشاَع اَهَنَأ روش : َناَوُدَعْلأ ِناَرْوُعّشل

 أول ِناَريدت هليل انَرِهَسَ ؛ ائناَمْوُر ىّ ُقَلَعَتَت اض يه ْتَناَكَو « ةَسْوْئاَمْرَأ اَهَّل تقرر

 ةلاّسر اهئيَعب ْتَعَّلَب ْتَّلَصَو اق < « ويل َلصت يک وِرْمَع لإ اًهلبق نم ةيِراَم اهْلِمَْت ِةَلاَسر يف
 9م

 ص

 نم هبل هد دند ترخو اوا هيام نم تاد ١ نكت نأ ٌرْمألا َءقَتْسَأَو

 ِدَمُع َّنَأ اي قو اک أ اَمَلَق . ةَأَرْمأ نع ٍةأَرمأ نِ اوشا ناك ادي راض ولآ لوط
1 

21 

 اوُباَصَأ َضَوَقُي نأ مطاط َرَمَأ ال هنأ ُرَبَسْلأ عاشو ٠ مدل لاتقل ةيردنكشإلآ ىلإ َراَس
 ه2 25 0

 طاطا اور « اتراوج يف تسرح ذق 3 : لاقف « يخف لغ يف تاب نق مَعَ

 ! ءو . « اًهخاَرف َرْيطَت تح

¥ 0 4 

 َرْعّشلآ اًذلَه ٌةَسْوُناَمْرَأ اَْنَع تَطِفَحَو « اهب ةيرام تضف تح < ٍلْيِوَط ريع ٍضْمَي مک م

 : َةَماَمَيلَأ َدْيْشَت : هتم انآ يزل

 . اًهَضِيب ضخ ٌةَمِئاَج ةَماَمَي ريمَألا طاطْسُف ىَلَع

 .! َتْوَمْلآ ْمَئْصَيَوُه َبَهَذَو 2 ةايحلا كت يلا هکر



 ملقا ي یخو ۲1

 ےس هاو ا 2 ا ا
 . اهمالخأ ُنَمْلَتَو یر ةارم لعس یھ

 . ضل اَذلَهكِةريِغَص َقياَقَح ٌضَْب ارجو اهو ةأر ةداَعَس نإ ص
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 . اًهَّضِبَب نصحت ٌةَمئاَج ُةَماَمَي رْيمَأْلا طاطنُف َْلَع

 يِرْبك اذه : ْتَلاَمَل ضيا اذه ْنَع تاتش وَ

 : وت كو کلا نه كل ٤ ةأرمأ انهَأَك يه

 ! حا اًدحاَو الُجَ فلك اًذِإ اريك ايش َدوُجْوْلا ُّلَكَأ لَه

 . اَهُضِنَي رضحت ٌةَمْئاَج ٌهَماَمَي رمل ط طاف ىلع
۳ 

 . رضييلا اذنه نم اَهيْيَع يف ُرَعْصأاهّلُك ء موجو ُرَمَقْلآَو فشلا

 . ةَدالوْلآَو « ٌبْحْلأ يف : نيم رل ٍتْقَرَع ؛ ةأرمأ قَرَأَ يه

 ! ةَماَميْلا هذاَهَك نوكأ نأ ُتْدَرَأ اذإ اريك ايش َدْوَجْوْل ْبّلَكُأ لَه

 2 ف 3#

 . اَهّضِنَي رضحت ٌةَمِئاَج ٌةَماَمَي رْيمألا طاطسف : 2 س ةيرم ع لي وح نكس

 م 2 و لر

 ىثألا نْيَع يف نيول ىَري نأ بحي َدْوُجْولأ نإ : ةَماَمَيْلآ لزق
 دالا يف اًريِغَص اَْيبَح َةَرَمَو « اَهِلُجَر يف اريك ابي هر

 انامل اإ َمَصْخَت نأ درت ال ئتثألاو ؛ منوال ضا ِءْيَش لک
2 + 0 

 ! ُهَطاطْسُم كَل كرو َريِمَألآ يفرغ مَ « همام اَنْ

 ا يف هال و م ىف تك طلا اكه



 ¥ يعقارلآ قداص ىفطصم

 سس # رو

 . ٌةاَيَحْلَو ةَعيبَطلآ أَو تحل 1 : طقف ْمكَدْنِع

2 0 0 

 اهضَْب ْنضخت همت د ريمألأ طاطف لع و و و س م o2 كس
25 

 . َناَمْيَلُس ِدُهْدُهَك خرا ن يف ُنْوكَدَس « ٌةَدْيَِس همام

 . وِرْمَع ىلإ ةَماَمَيْلا ُبَسْنْتَسَو « َناَمْيَلُس ىلإ ُدُه هذا ب

 ! . . . ىَرخألأ َةَماَمَيْلأ تفرع ول رض اَم ! وُرْمَع اي كل اهاَو as ٤ 25 س ا ااو س

 يعفارلا قداص ىفطصم
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 یوو ن 722 مم وق يود 0 يف يي رج 1

 2 o orص هر  aر 1 مک ع , iloرە ر هم .

 . ٍمْوَي ْنِم رثكأ ٌرِوتْسَي ال ُهَدَحَو ِنَمَر ىلإ ٍنمْرلأ نم جورا مي ؛ ديلا ْمْوَي ءاج
 1 5 ل مك ص ودا هس 0 ue be ا عي
 نيج َنْيَب ْمُهَل َنْوُكيِل « سالا ىلع نايذألا ةضرفت ٠ كحاض فيرظ ٌريصق نّمَز

 . اًهِتَعْيِبط ْنَع تَلَفتنَأ ي أ ةاَيَحْلأ هذه يف ٌيِعْيبَط م ري ِنْيِحْلََو

 ناسنإلل ناسا لوقو ۰ ِءاخإلآو 2 ِءاَقَوْلَأَو 2 كحضلاَو ¢ رشبلاَو 2 مالّسلا موي

Td2  

 يَ مشا
 ميلا اذه يف ٌدْيِدَج َيِناَسْنإلا هولا نأب ْمُهَلاًراَعْشِإ لكلا ىلع ةَدْيِدَجْلا باشلا موي a م 2 ED هم 2 < يرسل وم ر رن رم 2

 مي يف اًعْيِمَج سالا َنْوُكَيِل سلا ىَلَع اَمرثأ راَهَظِإ الإ اهن ُداَري ال يل ةتبزلآ موي
 98 ١
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 وْيِف ُتاَمِلَكْلا َولْخَتِل مف لک ىلإ ئَوللا ٍمِيِدَقتمْوَي ؛ ٍدْيِعْلآ ْمْوَي 2 4 م( سام أل و سس ص ° 2
 ةاّيَحْلا ٍتاَعَّراَتُم َقْوَف ةه ةَرَقب ةعفترم ةَئِهَتلَأَو ءاعذلا ظاَفْلأ سائل هيف مَعَ موي 4 ص نات ت 0 At o م

 ساهر ما ےس مما ع ف هيض هە هر ع A ك را

 ” ئ ٌةَرْطَت لهُ ا ؛ َةداَعَسلأ 1 رت سف ىآإ امن 1 مولا كلذ

3 35 4 > 
Eاهب ي 6 ّ 2 ع 1 ك5 6  

4 
 هت خي ٠ تلا وعلا لآ ةا اک يوت تارا هذه لک نمو م ر صر ر دسم 57 9 رر 2 > ا م

 . ةاَيَحْلآَو ٍمَلاَعلآِب

 . ! لكلا يف هلاَمَج لكلا نأ ٍناَسْنِإلِل فش َةَرْظَن اًهاَمْسَأ امو

ê 3د  

 ةنسلا « م 1515 رخآلا نوناك /رياني ١ = ه ١704 ةنس لاوش١١ « ١1١ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . ۳١-٤ تاحفصلا « ةعبارلا



 ۲۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . ءاَدَمْشلآ ٍلاَمْطَلآ ِءالَوَم ىَلَع يقيم هرهطَم يف ديلا يلجأ ُتْجَرَخَو

 . ِتاكحض ْتَراَّصَف عاَضَرلَأ ُتاَماَستْبآ اًهْيف تربك ْىِيَّلا ةَرضّتلآ ِهْوُجْوْلا هذه ْىَلَع

 . اهل لقت ال ٍعْوُمُدي ْتْكَب ٿب اإ تل ةَملاَحْلأ ِنْوْيْعْلأ وذلَهَو

 هَل ِدْيلَفَت نم ِناَنَحْلأ تارت د انف لار ال ٍتاَوْصَأِب قطن ت يل ةَرْيَّصلأ ِءاَوَْألَأ هْذنَمَو

 2 11 ب

 5 أَو ِتاَمَضلأب ِدْهَمْل ِةَيِئِرَمْل َةَضْعْل ماَسْجَألآ هذه = ١ . بق م e 1١  اَهَلْوَح لار الف ِت

 ت 2 . رور الإ ِنَمّزلل اًسايق ة َنْوُرْمَي ال َنْيذَلآ ِءاَدَمْسلآ ٍلاَمْطَألآ ِءاَلْؤَم ىلع

 ميل هر ٤

 . ٌيِيولمْلا مرم وه ْمُهُفْرَطَو ؛ ٍةَكَْمَم يف كلم ُْهْنِم ُلُكَ
 0 عا زوجا موي باتي ين نيمدتخملا الزلم ..

 : يذلا ىلع اَدْيِدَج اوث ْمُهْسُم أ مه َنْوُنْوُكيَف اھت بلي ةَدْيِدَج تاي

2 9 2 

eaر 1  

 ا زك َْنْعَم مهسفلأل َنْوُجِرْخُي َنْيذّلَأ راَعّصلآ ةَرَحَسلأ ِءالؤله . .

 بيلا ىلإ ْمُهْوُع لج دیم زخات

 . ٍسْمّشلَأ بْوُرغ ىلإ ییز لع شل شي هيف ٠ ٍرْجَمْلا مم مولا اًذئَم يف َنْوُهْنَيو
 ني افا نيم دعأ ىلع ميم لع ةوفيف « رزطنملا ماعلا ىلع وشاف

 . صياَخلارفألاو . ٍصياَخلا ثلا : لفطلا ين

 اَهيميقَح نم ْمُهَبُف َوُه دديعب ادله نكي « ةايكلآ بيذاكأ ْنَع ْمهيَمِنبطِب نود
 . ةَدْيِعَّسلَ

 ر

5 

5 
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 دمعت نأ لبق ةَلْوُهُّسلا مه َنْيَذْلا لافطألا ِءالُؤَم

 . ٌدَتْمَيَو ُرَواَجَسيَو لاَيَحْلأ وُمْنَي ب اَم ٍلَّوُأ يف ملاَعلَأ َنْوَرَي َنْيَذْلَأَو

 ص ےس دوس م 2 2 2 2 2 چ م0

 ئءاَط الب اوملي ال يك َنْوُنِطْبَتْسَي الو ؛ اَهِرِهاظ ْنِم َراَدقألا نؤشتفُي
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 ال يك ِءايشآلل مهسفنأ ْنِم نؤذخاَي الو « اهب نوح رغيف مهسفنال ءايشالا نم نوذخايو

 . ّمَهْلأ اَهَل اوُدِجْوُي

 د د تن

 . اًهُلِمْخَت ينل ِةَرَجَّشلا عالتفأ َنْوُلواَحُي الو ٠ 0 ةَرْمَتلاِب نوفي َنْوُِناَف ب 2 صر oa 2 0 - يا
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 Au 00 َمراَدْشوب ال ٍةَمْنلآ حْوُرب ةر ت
2 

 يهو « ةقْيَفَحْل هلك َنْوُفِرْعَيَو يو نأ

 ص

 بوث ربيغت يف حافل أ ُدِئاَقْل هدي ام را « مسجل بؤث يفت يف حرفا نِي َنوُدِحب

 ني 3 2

 ايْئُدلآ ىلإ هيجم َلَوَأ َمَدآ مُهْنِم لك هبْسُي نذل ِءاَمَكَحْلآ ِءالؤلَه

 رِضَحَتُمَل م ا ِناَسْنإلَآ عْنُص نم ٌةدَقَعُم هلا هَقْيِلَح : ِءاَمَّسِلَآَو ضألا َنْيَب نكت مل َنْيِح

 ٍلَمَمْل يف ُهُداَهْظِإَو اركف ٍرْوُرْسلآ ُلْعَج َوُه َيِماَسلآ ٌركفلا نأ : اَيلْعْلا مهتمكح
 اًهراَهْظِإَو سْفّتلا لْيِمْجَت ىف الإ ٍءْيَش يف اَسْيَل ٌبُحْلَآَو َلاَمَجْلآ نأ : َمْيِدَبْلأ ْمُهُرْعشَو

 الا أ هو 2 هَيلَمَع ِةَدَعاَف لع :تَفَسْلَف موقت َنْيَذَلَأ ة ةَعسالَمْلآ ِءالُؤنه م

 . ةئِئَمطُمْل سمت ٰيف ذ رحت ال ريفا

 و سيل نأك ةَحْيِرَتْسُم ةئداَه ُنسْفَتلَأ شيعت َكِلَذِبَو



 ۳١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . زبك ةرفكلا مغطي لَم يلا يه اهيو هيام عضملا سزا تأ
 . : نيب يِ ُلكأَ ال هلال نرخ لمع ليم لم مهلا يف المو
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 سلا نف هريبَكْلا ايشألا رك مك اإ ٠ لق نم ؤو هالا ترك .

 َءاَمَوَش ْتَناَك نِ َنُهلَمْجَأ يه ها َنِكاَلَو « تاريك ِءاَسن يف هيي ُتلَقُب لفطلاف .

 ِبْلَقْلآ اله ْيِف ةَرثكْلل تم ال مث « هبل ما يه اَهَدْخ وما .

 ! ٍرِئْعَّصلآ ِلْفطلأ ِنَع ُءاَمَكْحْل اها ُهْوُذَُخ ؛ لآ ره الم .
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 اذ ؛ اهي قوت قاق و نس يلا مورو ىلع ل أر لتطألا تع

 . . اًمْوَيْرَلَو ِكَئاَسْرَأ يملأ ٠ « ئابلا اهني : رابلل لوفي مهلاَح نال

 . ةكحاّضلأ ةَئيرَبْلا مُهَتقيقَح َنْوُدِجْوُي ٍلاَمطَألا قالطنأ اينذلأ يف اوقلطنآ ! سال اهب

 . ةَسِرَعْفُمْلا هتقيقح ُدِجْوُي ٍشْخَوْلا قالطنأ نؤفلطنت ْذِإ ن ا

 . ِسْيِماَوْنلَآ َقَدَأ يف ْنِكاَلَو « ئضْوَمْلاَك تعبي نْوَكْلأ ٍطاَشَن

 ىَلَع ْمُهّنَأِل ٠ ٍفالِخ ىلع سالا عَم َنْوُنْوْكَيَف « ِةكَرَحْلاَو جْيِجَّضلأب خش 8
 . :ةعْيبَطلأ عم قاف

 الإ ايف ُمُطَحَنَت ال ْنِكَْلَو ٠ ُكِراَعَمْلأ مهيب ُمِدَتْحَتَو

 ِمْظَعْلآ َنِم ِنّيللآ مسجل < دْيِدَحْلأ نم محض 7 ا َمَقذِمْلا َنْوْعَئْصَيَف راَبكلا ام

 امْوَيْوَلَو ِكَباَسْرَأ ْيِعلْخ ! ميال اتي
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 . وشل اً نم ْمِهِبرُقِل . لا زيي يعل لاب وعلا د ْمُهْؤَلْمَيَو

 ْمِهِوْهَل ىلإ جا انهم ناک وبقت ٤ ديل َمْوَي ٍلاَمْطَألِ ديت مث ُهَئَسل تسلا لمحت َكِلَّذَكَو

 . ٌرُسلآ اَدنَه ْنِم مهبزقل « ملام أ رس ْيِف ٍنِماَكْلآ ّيِقبقَحلأ حَرَمْلابُروْعْشلآ ُمُهُوَلْمَيَ

 * # 0ك

 ! ٍرْمُعْلا ماثآب ٍقْلَحْلا رس ْنَع اَنَدَعِبَأ ام ! َراَبكْلا ٌنْحَناَنْيَلَع اًمَسآ اق

 ! داملا اَّلِإ نمو ال 2 ا 8 ا 5 0 نَدَعُبَأ امو

 . َةَلْجَْح وحرق لك يف اتل ُلَعِجَت هلو اتماثآ ُداَكَت
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 2 رو ا مے

 ! اراها ةرؤتملا نضال اهني

 ةَفْدَصْمْلا راَجشألاآ اهن

 دخلا مؤجل نبأ
 -و 0

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 ع

 يرجي ع
 7 يعفارلأ قداص ىفطصم سی وزد ج١ کس

 “دلا ىف عساس قتلا

 اَمُدُحََتَو هپ اَماَقَلَتت « اديِدَج اَمْهَق انداَيْعَأ م مَ نأ ىلإ نسم فلا اخت جا دق ا

 اََسْوُفُن ُدّدَجتَو « هوما اَهَفاَضْوَأ ايف ن « َةَلِماَع َةَدْيِعَس اَماّيَأ ْءْيِجَتَف «هتيحاَت نم

 دعت اهلك ريفا « يفعل نم ةكرشنم ةلِطاَ هلك َّنآلا ءم امك ال ٠ ابنا
 م هو 53

 . ٍقاَقَتلأ ىلع ِةَماَسِتْبأ ةدايزو 2 غاَرفلأ أ ديدختو « باّيعلأ
9 

 ت

 وس

 ادله م سالا مْ اَمَكَو ُهْسفَت ميلا ال ميلا يف ْنْوكَي يذلا ئئخَمْآ َوُه امّنِإ ٌدْيِعْلاَ

 يع حض ئتياعا رفا دنع وه مالسإلا يف ديلا ناكر ؛ مولا اَدنَه َنْوَّقلَتَي َئعَمْل

 ‹ ِةِئِلَمَع ِةَفْيَمَح ىلع ةَدَحاَو ةداَرِإ يف َةَمألآ اَهَعْمَج ةركفلا ٠ ةدابع تاكو ؛ بَل َركفْل

 :1 يلو ةع رهط هل ٠ قمح ريب دلت لع ةكألا اَهَعْمَج ةّركفْلا ْثَبَع َحَبْضَأت

 . اَهاَنْعَم
 ناو 2 ع م

 ؛ ' 7

 َةَحاَرِتْسآ موي ا اناج نب ولا عزا مذکر مير َيِناَوْيَحْلا اَمَدْوَجُو

 ! ِةَذاَمْلأ َمْوَي ْعَجَرَف « ْأَدْبَمْلأ موي َناَكَو ؛ وُلُذ نم ٍفْعَّضلأ

 2 2 د

 ماال نأ مراعشإ ال « مايثألا ربيغت ةف ايف أب ةكألآ وْذَه َراَعْشِإ الإ ُديِعْلا َسَِل

 َمْوَي ْنَوُكَيَف « ٌيَعاَمِتْج الآ قيا َلاَمَج ويف نضر امي اإ ة ةمألل ُدْيِعْلا َسْيَلَو ؛ رعت

 . رْوَعُشلا ّمْوَي ؛ عْيمَجْلا ةئسْلأ يف ةَدِحاَوْل ٍةَمِلَكْلَو . عوج سرقت ْنِف ٍدِحاَوْلا ِرْوْعّشل

 ةَحاَرِيْسَأ وه دْيعْل امنا . . . بايا ربيع ىلع ةرْذقلا ال « مالا ٍيغَت ىلع ة َرْدقلأب

 . يرحل اهبغش ف َمؤَي ةحلس أ

 ةنسلا « م ۱۹۳١ راذآ/سرام ٩ = ه 1704 ةنس ةجحلا وذ ١4٠ . ٠١ : ددعلا «ةلاسرلا » (#)
 . ۳۱۱-۳٣۲ : تاحفصلا « ةعبارلا

 . ( ٌةَداَبِع ١ : نم اَلَدَب ا ٌةداَيِع » : ٍلْصَألأ يف 010



 ٤ » ملفا يحَر «

 ميلا هللا مج زي ىح « ُدَتْمَتَو راّوجلا ٌحْوُر ْعسّنَت فيك ةمألا ملت الإ ُديِعْلا َسْيَكَو

 صالخإلا ةَلْيضَق ٌرَهظَتَو « َيِلَمَعْل ُهاَْعَمِب ٌءاَحِإلآ اهيف قمح ٌةَدَحاَو راد و هله * اکو

 ؛ ةّيحُمْلا ةّصِلْخُمْل بولقا 0 ا عب سالا يدو ٠ قمَجْلل ةيلئتسم

 هلع ألا يف ةةساولا ةرسألا مز ال اَلْطإ َوُه ُدْيعْلأ اَمنَأَكَو

 تاد الو ؛ ةاّيَحْل طاق نِ ةه بخشل ليج 1 ةئتاَذلآ را اه الإ ذولا سلو
 ئجرخأ : ةئألاب فته ةَرُقْلا ُتْوَص ُدْيِعْلاَف . ةدبغتشسمل ديمتنملا مَمألِل طاس ار ؛ ةَْيِعّضلأ مم

 ا ركاز جرش ۰ كحال

 ّنِم ةّلْوُصْفَم < ّيبْعّسلَ اًهِعَباطي َةَريَمَتُم ة مدا ةيعاَمتجالا ةلنكْلأ رار الإ ديلا سلو

  اهتعاتصر َمدوُجُو يِ ٍنيئالفينأ اًمِدِئِعب ةَئِلْعُم < ابدأ ِلَمَع ْنِم ةَسبال « ٍتناَجَألآ

 ٌمْوَي دْيعْل ن و ؛ اَهتاَوسأو ارد يف نحر هجم  اَهيمِيِطَو اهنا ! يف َنْيَنَوَقِب ةَرِهاَط

 . ِصْئاَصَخ هلك تْعَشلا هيف حرفي
 ي ج اًنلآ ةاَيَحْلَأِب ب حَرَفْلا ىت يف اصلا رابكلأ َءاَقَتْل لإ ُديعْلا َنْيَلَو

 ُمّلَعُيَو باو نفل: ٍةَساَمَح يف َيِعْنبْطل ْمُهَسْرَد َنْوَقْلُي راغل َكْرَتَو ‹ اًهَقْيِرط

 اتم زي تام ْتَعَرَف يأ ظاَقلألا ضب يف ٰيناَعَملأ ْمَضْوُت فيك ْمُهَراَب

  ءقبلحل يللا َلَمَع عؤُمُجلا يف ةبياسنإلا ث ْتاَفّصلأ َلَمْمَت نأ ئِيني يك ْمُهَتْوُصِيَ

 . بْعَّشلأ ةيسْفَت ىَلَع يحْلا رٌصُْمْلا طلسم وي ديلا ؛ ِهذباَتُمل ذباتُمْلا َلَمَع ال

 اَمَّلُك ٍدِحاَو َْتْعَم ىلإ ِنَمَرلا ةَكَرَح اهتمي هجرت فيك ةئألا ملغ الإ ُدْيِعْلا َسْيَلَو

 ايلام اَدْيِع نْطَوْلِل َلَعِجَتَف ٠ لعمال اهيل جرح ََدِعاَقْلا هذه ُنْيّدلآ اهل عضو ذقف ؛ ْتَءاَش

 امل هلل ُدِجْوُتَو « اًهَدْيِع ِةَعاَنَّصلِ ٌعِرتْخَتَو « ٍضْعَب ىلإ اهضْعَب ُمِهاَرَدلأ هيف مست اًيداَصقأ

 ارا َلَمَع لمن اًماَبَأ اهسفتل ء یشن ةلئجْلابَو ؛ دز َيِلاَجَم نقلل عدتبتو « ُهَدْيِع

 . ِرصّنلآ ْيِناَعَم ْنِم ۾ ئَنْعَم ىلإ اهن مب 5 هدفي ‹ بسلا ةدايق يف َنْيَيركَْْلا
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 ىف اًيرْهَد اًناَريِم ُدِيِعْلا ضرُف اهلج ْنِم ِتلآ ىه ُةْيوَقْلا ُةيساَيّسلآ ْنِناَعَمْلا هذه



 o يعفارلأ قداص ىفطصم

 هع امم ةلينأ ٍلاَثمْل ئلإ اوفيضيف مون ياعم نم ِنَمَز لك لفأ حرختنيإ « مالشإلا
2 14 
 . اهحلاصَم هْيِض 7 تو 5 الاخ ُهَقَفَحُي rag 2 طا

 ماو
 ُبْيطْخْلأ هيف طرشي اًيِعْوُبْسُأ اَدْيِع َنْيِمِلْسُمْلا لع تصرف ْدَق ةَعْمْجْلا ُتَسْحَأ امو

 همام ين ىسو ل 04 cl ةه 0 سام خي رار وص ار
 ٍةَمِلْسُم ماي ِةعْبَس ١ ةعيس س لک يفق ؛ هَ اًداَدْعِإَو ی ما وت الإ عاجلا ةينعلاو لاد

 LZ ج1

۳ 

 اَهْيَلَع ُبطْخَي ال يم داتا كسلا تيل لأ
0) 4 o 

 ِبَّشَح ْنِم ٌفوْيْس مهيأ ْيِف

 ٌلاَجر ال 5 عِفاَدَمْلا ٌحاَوْرَأ مهي ل ر لإ ا

 )١( ) باتكلا اَذَه ْنِم ىنالآ ِءْزُجْلا ىف « ضرما يديألآ ةّصق » رظنآ ( .



 ر

 یر ی رج ا
 یہ وز ند مل « ملقلا يحَو» ۴

 هقشاَحل اعل مُدَقْي ال ليج قوشْعَمْلاَك ٌحِبْصُ ف ف عطل ها تج

 لا دا كاطع لا ا ٠ بل

 ُهَءاَمَس اًَمهْيف جي لَو « ّضْرألاَو َءاَمّسلَأ َدَجَو « نْيْرَسْلَأ رْوُجْهَمْل ِبْلَقْلاَك تنكر

 و 008
 . ةصراو

 ! جلا ا وا یش باا م ك الا
 2 اک عش 0 م 2 ت < س رر

 و ے2
 هتعاسل ةنحلا

 ص ساس

 برير رهيو َقْفَدَتَي نأ الإ ُكِلْمَي لَه « ةَعْيبطلأ ٍلاَمَج ِاّزإي ُرِعاَشلَأ فق

 سلا يف اه نبني نأ نري ٠ ضرألا ين ان َىَبنأ يذل رسل أل

 رْيَخْلاَو ٍلاَمَجْلآِب س املأ ل حا اًهتَعْيِرش ني يأ قولا أ ر ا

 . رّوَصُمْأ َماَمَأ ِءاَنْسَحْل ل 00 « ٍرِعاَّشل ef ةعْيبطلا فق اذهب
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 « ةعبارلا ةنسلا « م 1977 ناسين /ليربأ ۲۷ - ه ۱۳۵۵ ةنس رفص 5 ؛ ۱٤۷ : ددعلا « ةلاسرلا » (*)

 . 3584 - 5487 : تاحفصلا



 ۳۷ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . ِتاَراَجَمَو ِتاَراَعِتْسأب ٌةاَّسَعُم ٌةَقبقَر بح ْظاَفْلَأ اهنا اَمْرَأل لث ْتَحاَل

 : ويَسبال نم رَت هي 3 ِءاَنْسَحْلأ ىلع ِءاَنْسَحْلا بوك اَهَلْوَح مب م

 ةَدَمَعُملأ ٍبلَقلأ َيِناَعَم ْنِم ٌراَرْسَأَو ٌراَرْسَأ اهن « ٍةَماَسِتْباك ةَرْهَر 4

 ؟ ِةَعْبَّسلأ ٍناَوْلَأْل ٍتاَذ سمسا نم م ِنَجَلُمْل ءو هَل يه

 ؟ ْئَلِحْلآَو ٍجاَيَِدلَأَو ِرّْتلَآَو ؛ ِرْدَّصلَأَو ؛ ٍةَفّسلاَو ؛ دخلا ّنم ِنَوَلُمْل ِءْوُضلأ ةَ مَ
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 ؟ ِةَلْيَِجْلأ رهاَرَألآ ِهذَم يف ِةَعيبَطلآ زْوُمُر ْنِم ٌقاَّشُعْلآ مهي اًداَمَو

2 
 ؟ اده راقم ىَلَع : لوت اَهَّنأَك  ٌرْيِصَف ةدّللآ َرْمُع نأ ىلإ هَل ْمُهَ ريش

 ةحَئاَرلأ َنْيَبَو ٠ ِنْوْللَأَو ٍنْوللآ َنْيَب قؤفلاك ء لْيِمَجَو .لْيمَج َّنْيَب قرفلا نأ ْمُهُملْعَتأ e i or e م ىن 7 ىت ص م 22 4

 ةَحَئاَدلَأَو

 ؟ مايا ُقِئاََح ال ماّيأ ُرَّوص بحل َماّيأ نأب ْمِهْيِجاَتْنَأ

 لكب الإ يعين ال تاَرشَحلا اها كال اذله نإ ةعْيبطلا لوقت م ةة کا ب هعر مم ال ثا تكلا اني( فل ی اگ وا : لا لقت ذأ

 ؟ ... ده

# 3 7 

 2 2 8 5 9-3 م 2 و 4 0
Til 204 ا ا رس [ةيس SIT 117 CT م وم ctf o سمن ىلع ٍسْمّتلَأ ناّولآ و ‹ ٍضألا ىلع ضزألآ ناّولأ ٌرهظت يبرأ يف 

 رخي هَعْنُص ُمّدلآ ْمَنْضَيَو « ِتاّْل َلْنواَهَت جرف ةَعْيبطلا يف ُهَعْنَص ءال ُمّتْصَيَ

 مالخألا َلْيِواَهَت

 لنت يک اهيل ٍتاَرَسَحْلا باّديجال َكِلَذ لَك « اهنطابَو ًاهرِهاظ يف اَمَو اَهَرْطِعَو راَهزألا َناَوْلَآ نأ تبث (1)

 ۰ . ةَرْهَر ىلإ ةَرْهَر ْنِم حاَقَألآ



 «مّلَقْلا يو »

 ضْعَب ىلع اًهِضْعَب نسف تكي احم واش نم هناك ُءاَوَهْلا ُنْوُكَيَو

 2 و ل E و ل ےس

 . رزألا قرع انن لهب اهلك ةاّيَحْل نال عمتي ٍءْيَش لک ُدْوْعَيَ

 هو 2 2
 ومريم ضير اك و ع ع E و ير
 . هتوص معف ري ل نأ دب دنر بحل نأل نتي يح لك عجْرَيَو

- Ci 

#4 2 3 

 . اًضِيَأ ٍبوُلقْلا يف ْنِكاَلَو « اَهَدْحَو ٍنْيَْألا يف رولا ءْيِضْي ال م عْيبَرلأ ٰيفو

 . َكِلَذَك اَهِفِطاَوَع ىلإ ْنِكَلَو « طقم رْوُدَّصلأ ر لا قيال

 ٍ مدل يف اَمُهاَحِ ٍناَنراَرَح ي ق ا

 . ضألأ ف جلا ٍرِظاَمَم نم ٍرظَْم برج عبو نمار امنا ٍلاَمَجْل ناصيف نع

 حَرَمْلَو رْؤُرّسلأ ِةَفَسْلَف 8 كارد اًهيف ٌةيلْفَع اا كد هنأ فعلا

n1 ت ےس  eر ر  

 . ٍباَحّسلآ ْيِن قلم ةروص أك ءاتشلا ئف سمشلآ تناكَو

 . سمشلاب ال رمَقْلأب ءْيسُي هنأك راَهّتلا ناكو هكر o مات عم لوو كر وسوف ا يع

 . لئاَس رع طم هلاك رطتلا مم اَلا ناك
 51 e و او وک ا س
 . ٌوجلا سؤبع ىنعم ةَريِثك ءايشا يف عضت ةاّيحلا تناكو
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f. ٍراَمْرألآ يخَوَو « ٍراَمْرألآ ٰيناَعَمو « راَهْزَألاَي اَيْنُدلآ هَل ُءىِلَتْمَتَو . 

 . َرخآ اعر عبق هَ ةَعْشَأَواًْيبَر ٍسْمَّشلأ ةكش ةع هَل جرو

 . . . ٍسْمّشلَآ ْءْوَض ْمُهَعِييَرَف « اَهَرئاَجع ةاَيَحْلا ئَسَْت الو

¥ 3# ¢ 

 . ةتنم يی نات منيا ي ذ ةَرَجش لَك ! ةاَيَحْل رس َبَجْعَأ ام

 أ دج يدل لات نف ايڪلا هنري اهل نب تو اهني تضل امهر
olo ا Te feu ro ا 5 و 

 : قاَرْوأَو نوصغ ْنِم الكش هل تلَعَجَف ةاّيَحلأ ٍتَْعَّرْس أ رح ْدْذَج الإ اهم قبي ملر و

 مارس ص رس رس تس ا ی سل ه8 هل ر
 . اًهاَياَدَه اَمَتاَد َكُنَءاَج اًهذسفت مل تْنَأ اذ . ةاّيَحلآ ةاَيَحْلآ

 م هم رال سو 8 7 7 5 0 هرم وك ص هرج ار

 . ٌنمْؤُم اهب تنأ يتلا ةّرَملَأ راذقمب ْنكلَو ء كسفن رادقمب دعت مل َتْنَمآ اذِإَو

e د 47 

 ١ «اهتؤَم دْمَب ضرألا يبخُي فيك ف ةَمْحَر راثآ لإ رنا .

 همّه نتا ةَيِرَطلاب « يح لَك جهت يت َيِناَعمْلآ ذده ةَعيبطلا يف قلي فتك رار

. 
 ةداَعّسلا ىف ئَتْخَمّرَجْلآ ْيِفَو . رؤرسلا ىتعَم صْألا يف لَمْ فيك ْرْظنآَو

فيك ةر صل ة ص 17 - 1آ ئَلإ ظنا
 0 ؟ مطر ا امْدَلْمَي “رل ةاَيَحْلأِب نموت 5 

 ل: مب سا لع كو كل نم نك ١ رق را

e د 

< 

58 
 يعفارلا قداص ىفطصم



 چ
 الع

2 

 یو ی رج ر
 هيموز) ي لو ماي 3

 ْتَعَدبَأَف ةَداَعَسلآ ُةليْخَأ ْيَلَع ْتَفاَوَت أخ نب ايت هع زا أ ب ْتَناَك

 يلا ةدْرْفْل اهم نم موي ف ةيَحْلا ىلإ ةَداَعَّسلأ ةَ « ّمّنَو قس اَذِإ ىَتَح < « يف اَهعاَبإ

 اهرب هتابَح َدْوُجُم ّيَحْنل َنمَحُل ٠ ُلِيِلَمْلا ُدَدَعلآ الإ ٍلبوَطلا رمل يف اَهْنم قال
 . ْئَسْنُب ال ام ْئَسْنُي امِيِف َُيِطْعُتَو « اًهِلاَمَجَو

 َلَسمَتَو « نيا ىلإ لايك نم َدْرَبَو  ةَطقيْلا ىلإ مولا تخت نم ُديِعَسلآ محلا َجَرَخ

 ٠ رار ءاَسنلآَو ءاي راول ؛ رغشلا دي ابي ٍناَكمْلأ ي ام لك ْتَلَعَج َةَعراَب َةدْيِصَق

 وف اَمَو ُناَكَمْلاَو « ُهاَنْعَم ٍءْيَش لَك نم مم 4 فلل نب يقيسؤُملاَو « ءان داو راهزألاَ

 . ٍرخس ْيِف ٌرْحِسَو « مَن يف مَعَ « ِنڙَو يف َنْرَ

3 2 2 

 مجمل ّنم ةر اَهِيِفَو « ٍرَمَقْلآ ةر اهي ٠ « ليل ِءاَمَس نِ ةَعطق ٽر اَمنأَك ٿي تيارو

 لَك نسخ * نو « ماعلا لاجل نم فلاب حصري « راذلآ نف تلحق ثر خلا
 . اَهَسْوُرَعَو ةولَجْلأ ءاَسِن كف « علاط رج هدام ٌنُهْنِم

 ؛ رمخألا زول حصر ذق « رَضخأ ٍضَع يف حتا  عنيرلا ريش اتناك ثأر
 ىلع هْيشاَوَحَو ِهْئاَمَس ْيِف ُراَمْزَألَا ٍتَقَّسن ْدَقَو < سوح ةّصئم َنْوُكَيل ِرْهَبْل ردص ْيِف يقو

 ؛ اَمُهَنْوَل فلاح ةَرْهَّز ِدِحاَوْل ِنْوّللآ َّنِم نْيَتَرْهَرلأ نيب ميف ىرت ٌلّصْفُم اَمُهْنِم : نْيَمْظت

 رثا نع ُهنَك اد « براق وأ ماسه ِنْوَل نم « ٍضْنَب َّقْوَف هْضْمَب ذكم اَمُهْنِمَو

 اًضْغَأ 14 ا 4 . هس 008 ماى. < ما #7 و 0 ت
 . اًهناصغ أ وكلا ْىَقَس راتاو زق جنت يف وبأ كلا رز نب ( يلم )

5-7 

 ُدئاَولأةَملَتْخُمْلأ رهزلآ نبيا نم ناتوبر ؛ ِنْيَسْوُرَعلأ ماد ٍشْرَعْلا ضْرَأ يف ْتَماَقَو اتت

 . هيمن اير نوتات نَوُسُم ىَلَحٍرَصخألا عسا مات نلمح امهم

 « م 194 ةنس بآ/سطسغأ ۱۳ = ه ١7207 ةنس ىلوألا ىدامج ۳ « 68 : ددعلا « ةلاسرلا » (*)

 . ۱۳۲۷ 198 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا
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hh مزل ِكِلَم ٍقِرْثم ْنَع عر اَمّنأَك « رداكلا ِدْرَولا َنِم م يک ْجاَت ٍشْرَعْلآ اًذلَم قوق َدَقْعَو 

 ةئ نأ َكِيِ ليكي اًعْوطُس « رجالا هلامجب ر رؤثلا يف عطس ميلا ٌرظْنَتو ؛ َىِعِنبَرلأ

 يف هلآ 3رذ امك « اَلاَلَج يهدر هارو ؛ وب قلاع لار الد رولا ادله ْتّبَر ينل سمسا

 م نأ ازار نل حالو ٠ نير ِنْيَسْوُرَع نم ٿا « ِةَدْيِدَج ةِيناَسنِإ ٍةكَلْمَم رْمَر هعضْوَم
a” 

 َهْجَو لمي ِناَسِحْلآ ِهْوُجْوْلآ هذه َنْيبُهَدْحَو هنأ َفَرَع اَمَناك  ُلكَدَتَيَو ْيِحَتْسَيَو ُكَحْضَي حالا

 . ِدْرَوْل

 َُمْلَت مخ ُراَرِط اَمُهْوُسْكَيَو « اَمُهَقْرَف ٍبَمّدلآ نول جَو ِناَيسرُك ٍشْرَعْلا َّلَع ّصْنَو
 اَهِحَرَف ْنِم ٌةَسْمَل ةَحِرَمْلا بولقا هذه نم هلا ذق ی ا ی کا اًرْشِ هرات

 , رخبلآ يف ال ءاتسلأ يف نلت ولو اهنا « حنياَصمْلآ ديال ر شْرَعْلا لع تّلَدَنَو

 ًءاَضَأ سْوّرعْلا وج يف َءاَضَنْسأ تم هلأ هتصاَح ْنِم اوت َءاَجَو ؛ دلا َنِم ال رولا َنِم َءاَجَق

 . اعيَج بملأ وج
 ؛ ُءاَمَّصلآَو ولا اَههوُُ نير ةسْج الجم ء هولا شع نإ نَا أَ

 َلْوَح ِتاَقاَح َّنَْقَو هن ١ ٠ حْبّصلأ رون نم هناك ضيِبَألا ريركْلا يف َنرَطَسَتَي ئَراَدعْلا ٍتََبمَو

 هناك « ةْيَح َةَرضاَت َءاَضْيَب ةَرِطع امارت « ٍقَْزلا َنِم ٍتاَقاَط هيدي يف ٍتالِاَح « شرا

 نهو َيِناَعَم ٌنمَمْلا ينل ادله ْنِم هيدي يف َنْأِْحَي اَمَنأَكَو « ئَراَذَع َمَم ئَراَذَع

 . كجاًصلأ اذ انف رخأ َحِياَصَم حياض عَ م ْتَناَك يت بلل ذم ؛ ةَرِهاَطل

 ةَرْيْغَس ريض ةلفط - نسر ماد نود رْمّزل ٰيتوبر تخت شرعا م جرد ْتَدَعَتْفاَو

 ٍةَطِساَو نم ِةاَلَدُمْلا ٍَس ةَساَمْلأَك هلك ٍشَْمْلا ّنِم ْثتَناَكَف ٠ : اَهَتَلْوْفَط لمحت ِءاَضِيبْلا ِةَرْهْزلك

 ورم نابض ناک اهنؤُد نم رهظیل بَ « الاَمَجَو امامت دلك رهَرلل اَههْجَوِب ْتَّعَجَو « ِدَقِعلا

 هَل ناك يف ن ناَكمْلا لََج ةلؤفطلا مالخأ نِ ايت اهلْوح ام اع نم وب نار

 . ةَدْيِدَج كَم تسع افط حور



 « ململ يو » 3

 يف ٍضاَم اهل َسْيَل اًهتَعاَسل ةَركَبْمْلا ةّييهلا ةاّيَحلآ لمَن رغش ش ةَسْلج ةَسِلاَج ْتَناَكَو
 ما هو

 . .انايئد

 يه تّدجَأَو « اًهناَكَم نف هب ءْيِجَو ٠ ةَرهاَطلا هيل لام عْنُض يف ها ام نا ول

 . ملأ ََكاَشتَو اهباشتل هِناَكَم ْيِف

 . كرات َفاَقزلأ رضحت نأ ِةَكِئالَمْلِل ةَوْعَد شرا لع اًهُدْرُجُو َناَكَو

 راو « ره ام ريكا أ ىر « اماَمَت ِءْيَش لكل يطغت ليِمَجْلَأ فرط اَهِرْعِصِب ْتَناَكَ
 اًمِرَعِص َْلَع اَمُروُهَظ ٠ ةَرْئاَذ ا زكرم يف ثتلعتسأ ْيِتَلآ ةطقْنلا تناك . هتقيقح ْيِف َوُه امم
 . هلك طْيُِمْلا يف ماَجسْنالآَو ِنْرَوْلاَو ماكخإلآ ُرْرُهَظ 3

3 2 4# 

 لع ويد ني الإ سف ورس الو ٠ سلا ىلع دج اتیا مرش نكي ال
 ٍلاَمْلأب رس ُب امل هلم يف تل ريغ ء ٌَدْيدَج وف رايد لَك يف نكي ْمَل ولف ؛ اًهِلاَوْحَأ نم َةَلاَح
 ىَلَع ادْيِدَج ُهُدِروُي ٌعْوُج ٍماَعَط لكل نڪي مَل ؤو ؛ هل َوُه يذل ُرطَحْلا هل ناک الو د

 لك ُلْوُصُْلآَو « ل دب راه آو « راهن دعب ُليَللآ نكي ْمَلْوَلَو ۽ ارم ر ام اتل يلا
 ضْرَألأَو ِءاَمَسْلَأ ْيِف ناک امل - ٍفِلَتْخُم ِءيَش ْىَلَع املَتحُم انشر وتی ىلع ا اًضِيقَن
 اهم كلج نيف حلفت ال يآ همنا ؛ اهب اَسحإ الو امج هانم الو « ٌلاَمَج
 ٌةَدْيِدَج ّيِه َنْوُكَتل < ‹ اهب اًرْوُرْسَم َكِلْعَج ٰيف حلفت نل - لبق اع نيج وک د

 م

 ا

 وزر يقل هَ اص اجو + سا وو يوق ف هدا حص دو ١ ْيِماَيَأ ىلع يما
 تما "”هملَعَج ْدَكَو ؛ اهم وج ال اَمَك “يراك االت ءاَمسلاك ُهَدنِع ُتْنكَو ؛ رمق

 ْنِمَو « ٰيتفطاع ىلع ٰيتفطاع ٰيفو « ييف ىلع يفت دنع اڌيِڍَج ناك ِدزَرلا شعر

 يف اَنَأَو تیارو ؛ تيسفت يف امي شع نأ ىلع تد ذإ » اهلك ةعْيبطلا هذله يف يِرْوُرْسِب

 ت6 يراگفأب د : ْنِم الدب « راَكْفأِب ٠ : لضألا يف 2(

 . 4 ينتلعج ١ : نم الدب « ينَلَمَج » : لضألا يف 220
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 ةقرطلا حارفأ مم لآ نجي الو « ورز عم مالطا نجم امو « ضروألاَو ٍتاولعشلأ و

  اَهِعِئاَبَط نم نصل ُهَجاَرْخِإَو « ةاّيَكْلا يف ِهِماَهْوَأ َقْلَخ ٌيِناَسْنإلا ركفلآ ةَكَواَحُم نم الإ
 2 هج تاوسهء ار ےس ھه ي امنا و ر 1 ا

 عيري نأ الإ ْمَنْصَي الَق « ةَعاَنِص اَهَمَنْصَي ْنَأ ُلِواَحُي سفت شيع ناّسنٍلا حّبصأ ئتح
 رسا ك

 لأ سقتلاب

 هم CLT IT ° o KI e 3 هو 1 40 سم رس

 بلاو « ةلذلأو . ةعضلأو « دابعيسالأ الك ْنم ناَسنإلا رمي ! اًبَجَع اَي

 ةاّيَحلا ىف هسفنل تحن ال كلذ عم وه َوْهَو « اَهُدُرَيَو اَعُرْكْنُيَو « اَهِلاَتْمَأَو ةه

 ر

 E . هللا اه
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 َنيِرْشِعَو ِةَعبْرَأ ْنِم لب « َةَعاَس َنْيِرْشِعَو ميرا ْنِم ْنْوُكَياَل ِدْرَوْلأ ٍشْرَع ميك امْوَي نإ
 ٍفِطاَوَحْلِب ْنُْكَيَو « ِنَمْزلآ ْيِف ال بَل يف مدي تْفَوْلآ م ْلَمِجَت يتلا مايل ىم م هال ؛ اسرق

 . اَهمِئِدَقب ال اَمِدْئِدَجِب سلا ئَلَع رت رتو « تاعالاپ

 علل ىح « بولقا عم حص ٍةَعاَس يف هايَحْلأ ِتَناَكَو « ِهِرْضَن ٍبكْوَم ْيِن ُباَبَّشلآ ناک

 ْيِناَعَمْلا هذلَه ْنِم ةا « ةداَعَسلَأَو ِكِحضلَأَو برطلأب ةَئِلَتْمُم الإ اهتاملك ْيقْلُت نكت ْمَل اَهّسْفَ

 هولا ٍشْرَع رخ كيد لَكَ ٠ اهعزاوتر اخل زخألا ىلع كاسم “اعر ةر

 اَهَلوَح ُفرْفَرت رجلا نم م نت ُتاَمَسَّنلَآ تاک ينل « ِةَرْوُحْسَمْلا ةّرح أ ةَقْيِدَحْلا كلِ

 ب دق وو ارعش رم أ« يات وب تش طيح أ ل نأ وع

0 

 ةاَيَحْل نارو ٌيِرطِع ٌيِدْرَو ْعَبَْم كاد مآ ؛ ِرْوْحْلَ ّنِم اًهاَذَش َنْمَسَتَسَيَو اًهَّلَظ نكي ْنَمِب هَنَجْل

 ؟ ٍشْرَعْلا ىلَع ٍةَسِلاجْلآ ِةَكلَمْلأ هذه
ff 7ريم اف وقر  

 : ُهَلِبعُمْلا ايلا ذه عت نأ هلآ لأسَأ ٠ ريا َءاَمَّص ةَيِفاَّضلآ ليل ٍِتاَمَسَ ا
 ر :0 م

 ص

 ْنِإَف ؛ يِبْحُمْلآ ءوضلأَو « ٍشْنُحْلا رطعْلاَو ٠ جْبمْلأ دزّولأ لم نم اَهَتكَرَبَ امرأ اًهِلاَمَج

 : درول شرع ةَيِلَتْعُمْلا س ْوُرعْلا هذلَه

Ci 

 يتنبأ يِ



 ذأ َتْلَعَج « فيصلا مدح اَذإ َمييَرلآ » سي اَدْئِدَج الضم ِنَمّزلِ دبا اهي َتْن 3

 . « َيْئاَمْلَأ

 اك « ةئهَّشلآ ٍتاَعاَسلأ ضْعَب ِنمّزلآ ْيِف تبت < نات ُحاَوْرَأ َكِماَبَأ ىلإ لفتت
 رجس لع جضاكلا رحل رمل

 قرأ هلأ الإ ‹ رضخألا عببَرلأ نْوَل هْيِحْوُي ناك ام سولا ىلإ ٌقَرْزَألا َكُنْوَل ْيِحْرُيَو
 . ُفَطْلَأَو

 ُدِلَت اهنا َرْيَغ « ةَرِهاَظ ةر « لأ ضا ْيِف َنْوَرَي ام لم َكِلحاَس يف ٌءاَرَعُّشلَأ ىر و

 . تابا ل ّيِناَعَمْل

 . هواي ءاَوَهْلا نأ : عْيبَرلأ يف هنْوُسحُي ام كدنع قاشعلا سيو وه أجر 6 ۔ o ير ocho ريوس غا و و

 . برطلآ ّنِم دحاو رك امهم امهم ْنْوَكَي < ‹ رْسَبْلأ ِءاَوَهَو عْييَرلَأ ِءاوه يِف رُمخلا نم ٍناَعْون 0 24 1 2ےس «o SI {77 om ه2 17 نحو
 ص را

 ٍلاَمَجْلا مَّلاَع : ٍبْيِجَعْلا ّيِرخشلأ ماع ناياب حفني يترزألا5 ر رضخألا نْيَعيَرلابو

 ةَماَسيْبَأ عاعش يف ُتِحْمْلا ُبْلَمْلأ ُلُحْدَي اَمَك ةيناَسن إلآ موب ُهْلُحَدَت يذلا ّيضْرَألا

 « م 1938 بآ/سطسغأ ١4 = ه 1784 ةنس ىلوألا ىدامج ١١١ . 5٠١ :ددعلا ٩ ةلاسرلا » (#)
 . 1757-7754 : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا

 . رخل ةَريثك ٌفاَصْوأ انف ٌبْحْلآَو رخبلا ِنَ لاسر دولا ٍقاَرْؤَأ » ين ابك (1)



 ٤۵ یعفارلآ قداص ىفطصم

 ضزألا ¿ن يف ال اک يف نس لاج اکو « رمل ُسلْجَي ٠ « َنناَمْلآ عْيبَرلَأ » َيِف
 و 9-5 ل ککے

 و ذأ نع هت ذَ ت دق َءاَوَهْلأ ُدِجَيَو ؛ شاملا َنِم ال ّلّظلأ َنِم اَبايِ بال هناك ُرْعْشَيَو

 م ےب o E 2 2 نص اس 010 0

 اَنْهَو . ةّداَمْلأ نم تَعِرتْن ةيضْرَألا يِناَعَمْلا ضعب , نأك « ءاَيش أ هسفن ىلع فختو

 ِبلَقْلآ يف َةَعْيبَطلأ ناعم هيت الإ وه نإ َرْوُرْسلأ نأ : ةَمْيَقَحْلأ ٌكرْدُي

3 3 2 

 1 سا ل ا ا و ا 7

 « ٍقْررلأ اند ١ يف كانه اهل َسِيِل دْيِدِج ىنعَم اته سْمشللو
 ْيَبْلأ ٍلاّمعألا ىلع ٌبْرغتَو علطت اَمنأكف كانه اّمأ ؛ مسجلا ىلع انه ُسْمْشلَأ قرشت هم rey راع ع وككس ع سك U مك .ءا أ رو مخ ع قرم ل رح

 2 . نب ريس

 اهْيِف مسجلا لمعي
  eو 2

 ازار دولل وع ِلاَ صم صم ٰىلَعَو

 هب سمنلا رؤعش ةّيفيك ىف ٌدْيِدَجْل م ِةَعْببَطلا يف َدْيِدَجْلا نأ ثبت «ٌةَدْيِدَج انه ُسسْمَّشل e 4 n or, 2 2 .-5 A e هو
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 ِرْخَبْلآ نم جَرَحَو َلَسَع ناک ؛ نسل لآ نم فار هار ُرَمَقْلآَو

 هناكَم يف ُءاَمَسلآ هّترصَحَف ؛ ليلا لِئاَوَأ ْيِف َمَلَط ْرْجَف َرْه لب « اَرَمَق نل هاك وأ

 ليلا ریت
 م ى + و

 اهمالخأل حاَوزألا ظقْؤُي ُهَتِكنَلَو < اهمالَخأ ْنِم َنْوُيعْلا ظقؤُي ال رج

 ٌةَقَلَعُم مالحأ اَهَّنأك ةَمِهْبَتْسُم الإ لوح رهت الف مُْجُتلأ ىلع هرخس ْنِم يِقلُيَو
 ہے او ا م 4 سات ه يل مل مسا ر 2517 كن م مالا و 2

 ةّرم ل أ هلبقت نيح قوشعملا هجَّولا ةقيرطك :ةرعاشلا ستل جاَهْنِإ يف ةقّيرط انه رّمقلل



 . «ملقلا يخو» 3

 : لّقسمْل ا هش شارو 5و فعلا ةي ي َيِئاَمْل عْيِبّرلل و

 نواری ناَفُط اًنْطَأَف ُىئاَرَقْلا اَمَأَو « َنْكَحاَضَتَيٌءاَسِنَكُ لا اع 2

 ْىَلَع د ر واق جوا الآ َّنَأ ىلإ َلُيخ ٠ رغبلا يف نقلا لإ هان .

 هس يوي وع
: 

 ص

e 

 . یال ىلإ قلا 2 نع لقت د ة ! يهل ات

 . وذم ٍلْمَرلَأ ٍةَجْوَم ْيِف قرغ ْنَم م َقِيِرعْلا ن
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 ألا

 . . اَيْنُدلَو ٌةاَيحْلآ هَل ْتَعَسَنأ مناك نرخ بو نرخ دوم اعالار

 امسا اي ْمُكَحِيَو : مهب َحاَصَق < َراّدلأ َنْوُقلْفُي امك ٌرْمَبْلا اوُقَلْكَأ هنأ ّيَلِإ ليو
 : َلاَقَو ُدْحَبْلا كحضف ! هلجرب َرْسَبْلا ٌركَوَف َءاَج ذاب الفي ثأر ! . . . بارت
 !! مَآ ينب اي اوُرُظْنأ

 نِ لز شي ال نك ٍلْفطلا ادب اَبغأ نأ يَا ؟ وير اإ منم ذرعا ابغي نأ أ َلَع

%# 3 3# 

 . ضرألا ٍلْهَأِل صضزألا عارف تبثتل لأ ةَ ُء َكِْنَذلَم دَ ! هَل اها ر

 . ٍرْوُرْغَمْلآ ِناَسْنِلآ اذهل َناَطْلُس َكِيَلَع َسِلَو « ٌدْوُدُح الو ُكِلاَمَم كيف َسْبَل

 : وب يمر اّ ءال ءال نم لمحت َكّنأَك ٠ ةَمْيِظَمْا ٍنْفْلَاِبَو ساّئلأب شيجتَو

 . نامي ْنَع َكِئف َناَمْنإلآ ينب ال َمُظَع اَمْهَم ناسا عاَرتخالأَو

 يف هِلْوَهَو ناَسْنإلأ ةَمَظَع ْىَلَع ادر « ِلَْهْلاَو ةَمَظَمْلِب ٍضْرَألآ عار ا
 ! ُةَرَعَصَأَو َناَسْنإل مَظْعَأ اَم ؛ يقابل عْبُرلأ

f ê 3 



 ۷ يعفارلآ قداص ىفطصم

 . راش نع رواق فَِْخي ال ین نو اَسَيَف َكِئاَم ٰيف سالا ُلِْنَي

 . ناب ْنَح ٌّنِطاَب َفِلَتْخَي ال َنَح يضخ لإ مب بف لا يف كره نزيك زنق
 . ِةَلِطاَبْلا اَهِماَكْحُأ ْنِمَو ةيضرألا ةَركلأ َنِم م اوُجَرَخ مهنا اًعْيِمَج ْمُهُرِعْشُ

 يف اَهْوُفَرَع د ٌءاَقدِصَأ ا اًهَسْفَن َمْوَجْنلأ مهري ارفف ةَفاَدَّصلَاَو بحل أ لإ ْمُهْرَقْفتَو

 . ٍضْرَألآ

 . َمّنَهَج ٰيف َتْنَأ تن َتْنَأ امك '0ةَجّللآ يف َتْنَأ تنا « فحل ٌرْخس ا ا

# ê 2 

 000 2 2 ىلا م مص ل هك م و هرو سو ص م ر

 ُهَتْيَرَأَو « هب َتْرْثَو هيلع َتْرَدَهَو « هتخت ْنِم َتْفَجَرَف « ُرْخَبْلا اَهُيَأ دحلْمْلأ كبكر اذَِو
 ر ر ر e ر 2 7 7 2 س س 7 ر e رەھ 6

 أطاطتي هتكرت يلع نالفقتف ئَرْخألا ىلع اًمُهاَدْحِإ قبطنتس :ْيَءاَمَس َنْيَب هنأك نْيَعْلأ يار
 روو م 700 وو e و ر

 . اهجرَْدنَو هجرت « اع راك زت ا ا

ceر 7  

 . ٍلفِط ٍلْفَع ا إًال ف هلقع یف ام لك تّرطأ

 نئألاَو ِةلفَحْلا ُلَمَع هَئِكْنَلَو « ٍلْقَعْلَلَمَع َسِبَل لأ َناَيْسن نأ : ةَقيَقَحْل ا[ عَ َتْدَمَك
 1 1 و
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 ! ٍرخَبلآ ادله جاوم ذأ ين ةئيفَسلأب ةايَحْلأ يف َناَسْنإلآ هبشأ ام الأ رص
 وأ « ةتيفَسلأ ِتَعَمَتْرَأ ن ەم ص 7 م

 . اَهَلْوَح
 يه اَهَنوناَف َنكدََو « ائيش اًهَلْوَح اَم ِنْْناَق ْنِم َكِلمَت نآ َئيفَسلآ هذه عبط ْنَلَو

 ش . اًهنؤناق يف اَهناَجَنَو « اًَهدْصَق ىلإ ءاَدِتْهالآَو « َنْراَوّتلاَو « تابا

 . ُهَسْفَت مكحَ ْنَأ دهَتْجَيْلَف ْنِكلَلَو « اًهِماَكْحَأَو ايْنُدلآ ىَلَع ناَسْنِإلا عَ اَ
 يعفارلا قداص ىفطصم ةيردنكسإ « رشب يديس ْئطاش يف بك

 امم ْلَب « اًمَدْحَو اًهْئم َكِلَذ َسْيَلَق « ْتَداَم وأ « ْتَضَمَْحُن ت
i 

 . ١ ةّجللا :١ ْنِم الدب « رخَبلآ ؛ٍلْصألَأ يف )0(



۸ 

 . يول ٍةَرْوُص يف اًمْوْسِرَم هفت اي اته سلال گي ؛ ءاتشلاو رخبلا : ٍنيقرزألا ةيشاَح نَلَع ضزألا لمَ ا

2 5 

 حَرَمَو « اًهيَلْوْفَط نم ةببرق ٌنْفَتلا تاك اَذإ الإ ٍةَعْيبَطلا يف ٍلاَمَجْل ةَعْوَر َكِرَدَن نل اإ
eسا عل  - 

 ھناَيذهَو 3 اهبعلَو 3 ةلوفطلا

 ئّرخأ ِءاَمَس ْنِم اَهْل ٌرْظْنَت تنك ْوَل اَمُك « يه اًمِم َمَظْعَأ رخَبْلا ىَلَع ُماَمّسلآ كَل ود
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 ُتْرَعَش « ٍلَبَجْلاِب ُتْلَلَح وأ ٠ ِءاَرْحَّصلآِب ترت وأ ٠ ر

 دق َرْخَبْلا وأ ءاَرْحَّصلآ وأ َلبجْلا نأ ول هلم رمش ثنُك امي رولا ةَ

 ةنسلا ءم ۱۹۴١ لوليأ /ربمتبس ۲ = ه ١784 ةنس ةرخآلا ىدامج « ١١7 : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . 1٤١۳-٠٤١٤ : تاحفصلا « ةئلاثلا

 . ( َهَلاَقَمْلا ِءِذلَم رش دعب اَهْلاَمْميْسآ عاش دَقَو ) < ٍرْخَبْلا لحاَس ْىَلَع فيصل ةدْيِرَج ٌةيِمْسَت ِهِذَه )00(
2 



 ۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ُْتِلَقْنَتَق « اهناولأ نم هْيَلَع فكل يقلي ذِإ « اليمَج ِءْيَش لَك نكي سلا لاَمَج ٰيف
 راها ا رؤثل فرك « ( يه ) اهيا يف ال يشأ ذس نف اهنا اً هريس الا

 ْيِف ٍنْيِمْلأ رُْحْلِ مقا رجاوَج ضم لاك ليلا ٌرهظيَو ٠ أَمَّظلأ ْىَلَع ِءاَملآ ةَيْوُذُعَك ٌةَبْوُُع
 . وا يف عباس ج ناك اتو راو ياو رجلا فتم ۽ تاراش

 مَآ هللا َّنَأَك ! ْيَو ؛ ِةقْيِلَخْلا ٍتاَرْوُرَض ْنِم ةَرْوْرَض َلاَمَجْلا ىر د تل ٍلاَمج
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 ؛ ٍناَْنإلا ْيِف نسؤُبخَملا يملا َناَسْنإلآ ايف ْنِلَطني نيل مايألآ يِم بيِصمْلآ ماي
 ٍلاَبجْلاَو راَحِبْلاَو ِتاَباَعْلا ٍرْهَد « لوألا ِهِرْهَد ى دري

 اممم اهي ْنُكَي مَ ١ َتَْمْلآ اًذنَه ٍلْثمِب فيصلا ماي نكت مَنِ

4 # 4 

 لوح َنْيح َهَّقَّسَمْلَاَو ذلو بعل ٰيف َهَيِكَلَو « ْاَرَمْل أ الو ةَحاَدلَأ ىف َةَدَللَأ ِتَسْيَل

 اكوام یر اما
3 # 0 

 دوق ؛ رمش ىلإ وعش نم فلآ تن د ال لَ ىلإ لَ نم اينالا دبا ميت ال
 رب مَ ميم تا مهلا كَم راس

0 £ 0 

 ديك اهب ُلَفَحُي ال ُثْيَح ْنْوُكَت امن اهنا ٍناَسْنِإلِل تبلت ِبيِصَمْلأ يف ةاَيحل

 32 3 د

 حذكلاو اَلا حْوُ يف لاه وه «وِلاَمْعَأَو ٍناَسْنإلا راثآ نيهن افلا يفتك عش

 حوُ يف اته َرْهَف ٠ ةيولإلا ٍبِئاَجَعْلآَو ٍلاَمَجْلا نيب هئ سِي ةميرطلآ يف ات ؟ عازقلاد
 . ٍلالَجْل 000



 ا 0۰

Nجاف ةعيبطل هلآ ماي يف تنك اإ ےک و € 2  

 وو اها رزم داتا دقلاو ء شاو رخل و اَوْيَحْلَآَو ِرْيَطلآَو :رَدَمْلَو

 لدا : .ُلْوَقَيَوهياَبمَلاَعْلا كَل حي ذيتيِح « ليل

 نم ةرطق ُتْرَصِنأ امتيج َكِلَذ تفرع ؛ ٍلاَمجْ ِةَمَطَع نم ىَرخأ ةَرْوُص لامل فط  fو 2 دن ر ا 0 مم 5007 0
Re E e E هش A لأ 

 نّصغ ْيِف ْعَملت ِءاَمل ٠ ةَقَرَو ىل ء َقلعف رغص ول ِرْخَبْلأ ةع اهل نأ ّيلِإ لّيخف .

3 2 7 

 م۴ لا ف دغش روف 7o 4f سم rf o eof مف

 ا يا تا قلع « قنا اهن نف زو نإ ٤ک € Ego 2 ع 7 رع
f sC oعر سو  

 . ةنالف اي ٍتْنَأ « ةأْزَمْل

 بشك ةَعْيبطلا ىف ةاَيَحْلَأَو ؛ ٍفَرَحْلا نم بْوك ىف ِءاَمْلأ بشك ةَئْيِدَمْلا يف ةاّيَحلأ 2 و م . رر ر TI مة 0 0س ef 815 هى
 8 2. 7 7 1 ا س 7 0 7 ر ے ص © همر 1 و هو

 . نْيَعْلل هَلاَمَج ْيِدِنُيو هوَ اَذنَهَو َءاَمْلآ ْيِوَنْحَي كاد ؛ عطاَسلآ رْوَلبْلآ ّنِم ٍبْوُك ْيِف ِءاَمْل

f0# 7  

 - رو 2 ےو ب

 مْهَملا ةقِدَك اهبحاص ىلع اهدشت ةايَحْلِل مهمل ةد نإ : اقيفعلا يه يِ ءار

 . اهب ِهذاَدتْل ئِف لماَكْلَأ لقعْلا وه « ةايَحْلاَو ٌبُْحْلِل ِهِمْيَف يف َرْيغَّصلآ َلْفَعْلا َّنِإَو « ٌبُحْلِل

 ١. قحا نه هلام اقع ا

1 e 



 ه١ يعقارلآ قداص ىفطصم

 ى ور

 ئا ٍناَسْنِإ لک ُرْعْشَي ٍناّيْسِنَو رؤرس "ماي فيصلا | اهلعِجَي اعجب يآ ةّيمنبطل م الآ ِهِذاَه يف

 ةَباَعْدَو لره َةَمِلَك ايدل ! َلْوُقَي نأ عطس

3 ¥ # 

54 

 ينقع دزد اهيا اهياتسأ يف الإ ةو ةف ري مكى َّقْشاَعْلا رفا ِقّْوُي مل ْنَم م

 َرْيَغ َءاَسِ َّنهْيِف یار َقشَع اَذِإَف « ٌةاَوَس َنُهَّلك َءاَسْتلآ یار شع ْمَل اَذِإ ٍلْجّرلاك ٠ « اًهيِناَعَمَو

 بل يف يذلا ٍلاَمَجْلآ ٍتاَمِص ىلع هلو ُهَدْنِع َنَْبْصَأَو « َفَرَع ْنَم

 3 # د

 0 2 هو ع

 اًذلَهَو < ٌةاَيَحْلآ ُهَّذلَت ام ةَمِئاَقَف فْيِصَمْل ملأ اند اَمَأ « الآ هج اح اَب نزل ا مز

 . ٍتاَقْيِرَطَو َءاَفَوُظ ةَدِئاَم َوَج - لاه ُهَسْفَن وبلا أ ُلَعْجَيَو ةَعيبطل ٌديَعُي يذلا وه

# # * 

 ٍوئاَمَح ٰيف رْعشلآ ِضْعب لاذ وه < ربك لمَ هئاضقلا َدْعَب ٍفْيِصَمْل ماي ُلَمْعَت

 . ةاّيحلأ

4 2# *# 

 ىلإ َنْوُلَحْرَي سال َرََكَأ نأ بْيِجَمْلا ّنَأ رَ و ل ف تزل: ءاَمّسل هلله

# 3# 7 

 َقْئاَقَحَو « ستنو ديت ِرْوُرْسلأ َقْئاَقَح َتْيَأَر ٍةَعساَوْل ِسمنلَ َمَلاَعْلا تلبقتسا اذِإ
oc . î1 هع د لعل هه  f eيه ال قّيضلا َتْنأَف ثقاض نإ َكاَيْنُد نأ تكَرْدأَو « ُقْيِضَتَو ٌرْغصت مْوُمُهل 6# م  . 

3 % # 

 َةَرْهَع ةيداَحْلأ َيِفَو ‹ َتْيَك ُلَمْعَأ ةَرْشاَعْلا ْيِفَو « ْيِلَمَع ىلإ ُبَهْذَأ ِةَعِساَّنلأ ةَعاّسلآ يف
 7 يس

 ْتَناَك يت ة ةّييَمّزلأ اَهَيناَعَم اَهُتاَرَحَأَو ةَعِساَلآ ُدَقْفَت فْيصَمْلا نف ذ انهو ؛ َتْيَكَو َتْيك
- 

 . ٌةَوْحْلأ نقتل اهي اًهْعَضَت ِتّلآ َيِناَعَمْلا اهم لدو اًهيذ ماَيألآ اهم



 ( ملقلا یخو كبف

 َْئَلَع ردي ال ٌةَفْيرَط يهو ٠ اناا ٌةَداَعَسلآ اهب ُمَنْضُت ينل ةي ةَقيرَطلا يه
 1 رشا بق 5

 2 2 ع

 َناَكَو مف ةَرْكفْلآَو هِمْهَوَتَو رْوُرسْلأ َنِم ٍةَهِباَشتُم ٍةَلاَح ْىَلَع ٍناَكَم یف سالا قالت اإ
 امْولمُمَو ةياورلآ ىه كليف - اًهِهِراَكَمَو ةايَحْلأ نايس ةَلْيمَجْلآ هيي اّدَعُم ُناَكَمْلَأ اًذنَه
 . ِناَسْنِإلآ ةََِدَمَو ةَيَِدَمْلا ِناَسْنِإ نم ةيرخشلاف ٌعْوْضْوَمْل اما اھ رمو

 0ك 3 #

 رو ي ها ۳ 2 0 72 تيس

 تبقا « فيصتلا يف هدم تضر . يال نف يف ا الام تش
 ىلإ مْرَي ّلك ُبَمْذَت زوجع ةَعْبِبَط ىلإ مر لک نيرن تناك يتلا س 7 عم ول 1

 ىعفارلا قداص ىفطصم ةيردنكسإ « رشب يديس طاش

 ناو « ِحْيِمَص ريَ لبفتلا ر رادِل َمَرْمَمْلَ نأ نالسْرأ بْيكَش ٌرْيم الآ ريكا هم ةماعلا اتقيدص ُنظَي )١(
 نم اهلسأو لبث راد تم نم برق ٰيف اهَلَمَْتسأ واع نب َّنْب َبحاّصلأ ّنكل آو « ْحَرْرِمْل اَهَباَوَص
 . ْمِهِعَمَتْجُمَو مْوَعلأ يد ٍتاَفِداَرُم



 o يعئارلأ قداص ىفطصم
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 ر ر عؤضْوم يف ( 194 ) مال اذهل ةيياَدينالآ ةساَردلآ مامن
 م
e 

 ىَلَع ُهدَظْنَم لذي يَ رع « وكنا انآ وذ ت ٌنْيِمَس اَمُهُدَحَأ : ناطق َلَباَقَت »

 . «؟ هتيم ْنَع هَبحاَص اًمُهْنِم لک َثّدَح اَذِإ ِناَلْوََي اذاَمَق ؛ لاح ِءْوُس

 َدوهجَوُي فيك اوُرغي ملو « نقلا ناس ىلع نوَ امن ُداَعْصلا ديال راح ذقو

 - ٌلاَمْطَأ ْمُهَو اًمْيِمَج اوُقاَضَو ؛ اًمِهِتَرَواَحُم يف لمل فرص سني ةياَع يأ ىلإ  اَمُهَنيَب مالك

 ةرْنَملأ هذه يف ةيطلآ ُمُهْرْئاَرَع َلِزْنَت نأ ْمُهاَيْعَأَو ؛ يناس لوَمَع مِهِسْوُوُ ا

 ىلإ اوُذْقْنَيَو « اهتايَحل طاطقلآ هذه ر َريذَت اوتي « َةًصاَح اَهِشْبَع نيَو ةيمنهبلا م

 . اَهبِلاَخَمِب اوُّرَمُيَو « ابان اولكايَو « اَهِدْولُج يف اوُجِمَدليَو « اًهِِئاَبَط
 مَل فيك ؛ بْيَعْل فب ْمُهابِحَو « طغشلا قا اَيدَاَسأ ىلع اتلطَِسَو : ْمُهْضْعَب لاَ

 ؛ َرنِزاَتَحَو درو « ئاَريثَو « لاعبو « ايو « اريح َنْوُكَت نأ - لق نم اَنْوُعّلَعُ

 فکر ؛ َحاَسْنَأَو ىَشَم اَمَو « ّحَرَدَو َراَط اَمَو ءَّتَدَو تَه اَمَو ‹ ةططقَو ء انارو

 « ِجْيِسَّشلأَو . ٍلْيِهَّصلاَو « ٍقْيهَّلآ ِتاَعَل ةَيريِلَكْنِإلاَو ةّييَرعْلأ عم نوَ مل - ْمُهَحِئَو -

 « ريل طَمَل طعنو « « ُموُمَتَو ءيصن َفِبَكَو « ريرٽخلآ َعاَبْقَو « دزقلا ٌكِحْضَو « راَوْخْلَآَو

 يوللا ُملِعْلا ادله و ا نإ | ۰ نک شكو « ئعْفَألا َحْيِحَف فو
1١ e 
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 عم ١974 ةنس زومت /ويلوي ٩ = ه ۱۳۵۳ ةنس لوألا عيبر رهش ۲۷ « 07 : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . ۱۱۲۳-٠١١۲١ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا

 . ( للا يف سائجألا هذه ُتاَوْصَأ هذه ) )١(



 ..« ملقلا يحو 2 كك

 ه2 كوست هك هرم | مك ل دعا هر همسك هاك همك ع هام م كوكس
 هيلع دريف ... ون وان ءاون : تلا لوقف وان « وان « وان 0 | لومي

Aan ی ور of e 2 و f TI e 02 e o o Tr 
 هلُيذ كاَدَحيَو « هناتسا نع 7 2و « هفْيحّتلا ٌبِضْعَيِف ... وان « وان « ون : ُنْيِمَّسْلَأ

 و يبدو اس .

 هلع بيف... زات : ريو هشيم نشل ةفطلق .٠ زت ءوت ان : حی

 ْنم ىم نبي الو « ٍتْوَص ْنِم ٌتْوَض ُراَتمَي ال ؛ وَ ولأ ١ طِلَتْخَتَو « ِناَعِ دو فيِحَتلأ

 سزا ةعَجاَرم د « ديش سَم الإ ةلاَحْلآ هذه ف اَمُهْنَع مهم اا نب الو یم
 ! . . . طاطقلا

 تي ات تفتَصَق « اعادنإ نقلا تغب ذق ! كلَ أه كرا | ! يتب اي : اسأل لاَ
 ةرجغم الإ ايب طفلا قني اَمو « هفت ِءاَمعإَو ةع ٍراَهْظإي هَ و رهي ٠ باتل ربك

 « عفاولآ ُبَمَْمَوُمَو « َتْفَصَوَو تْيَكَح ام الإ لس الق ؛ ل دَمَحُم َدْمَب يت الو ٠ یب
 ن رم اج تن اميلي از نو بَدألآ ْيِف ُدْيِدَجْلآ َوُه ُعقاَوْلآَو

 نيالا نَا تان نف ورا نتِحتمُمْلِل َتْفَّقَحَو « سالا َتْمَلاَحَو َرِيِناتَسلآ َتَفَقاَوَو
 ْنِم عوض ْوضْوَمْلا اذهل ٌداَوَمْلآ ٍقْيِفلَت يف ال ٠ « كفل عوضوملآ ِةقِنِرط ف وه امن نفل ادله

 ر

 مدلك ةيلَْلأ كرس يف أ اوُكَرْذأل َنَقلآ َدْهَع اؤَعَرَو « بألا ةمزُح اوُظِفَح ؤو ؛ « َكاَنْهَو

 2 اًهِلْواَتَت نْسْحَو 2 اًهقدِصَو اَهلاَمَجَو ةّيرقبعْلأ ِةَباَرَعَو 2 ا و

 رْيغب « ْوَن و «ٌدَمْلَاِب « وات » َنَْب ب اَي َقِزَمْلا ام نکل ؛ يدوب اِ اهيَيِدأَت ماك

 ؟.

e 

2 ET 0 
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 ص ا

 . اَدُكَْهَو ٌةَطْقْنَو ةطرش : ِةَيفاَرلَتلا ِتاراشإلاك ربناتسلا دنع اذه : ُدئِمْلتلآ لاَ

 ْحْحَصُملا ُنْوُكياَمنِإَو رعت الو اذنه دقت ال ٍفِرامَملآةراَرَو نو ! يب ! ءب ای : َلاَق

 . ٌيِوَفَش ال نات ُناَحِتْمالآَو ... ا

 « نطق ُتْيِدَح َعْوْضْوَمْلا ّنكَلَو « اًناَسْنِإ ُتْنُك لَ اره نكأ ْمَل اَنَأَو : ُْتْيبَحْلآ لاَ
 مح نإ ؛ ْيَلَع َنيِلُمَطتْمْلا هَل َنِْفْلَكَتمْلا ال « هب َنْيمِئاَمْلا لهل اَدنَم لم ْيِف ْمُكَُحْلآَو

3 

 . ( ٌدِهاَط ره اَمَك مُكََت مالك اده ) (0)
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 ‹ ٍفِيِحلأَ و يملأ : نْيطقلاب وثأبلَق ال وأ ؛ ًطاطقلا اوُنَأْس : مُهَل ْتْلُق ينؤملاخ

 اَمُهْنَع او ؛ َناحيمالآ ادعم قولا اوضح مث « امشي ؛ امه اوُعَمْجَيِلَ

 َنْيِيِجَتْمُمْلاَو 59 َريئاَسلا َقلَخ ْيِذَلَوَف ٠ ةر ام اَمُهْنِم اوُفِصَيْلَو « َُيْوُعَمْسَي ام

 نم لإ انت نرش هوكي لو +« او ء تك ل نيام اي َنْيِسْحَصْمْلاَو

 ٌيِوَقْلآ ٍةَعْيبط يِف اَمِب ِةبئاَوْمْلاَو ةشراهُملا ّنم دب امو « ُتْفَصَو ام الإ ُمَقَي الَو « اده

 ! احتمال ع هيو انزوا ر رارف مث « ِبيِعَضلأَو

 3 # ان

 ؛ اَمُهْنَع َتْيِدَحْلأ ال نيته َّقْلَخ ٍريَْصلا ٍبِلاَطلآ فلت هيشُي عوضا اًذلَه لم نإ
 ءاي اًت لْيمَجلأ يول اهم لَ لَ ةيهولأ بابا ادله لغم يف ِءاَشْنإلآ اج و
 E زأ « ره َبَلَق مالَكْلا يف ْتَعضَو اَمّنَأَك

 رني نأ سلا هذه يف ْمُهَل يك هَ امة ةبياحلا يف لفل
 د 0 ِِللعباَنْهَر ِءْيَش لک َعَم اوُحِبْصُيَو 2 قلا رار ا اوُلخاَدُيَو , ِدْوَجْوْلا قث قاق
 َةَرْهَز نك ١ : : ةَيلاَخْلَآ ِتاَوَئّسلأ يف لبق ْنِم م ْمُهَل لْيق دق ر ؟ اًهِباَبْسَأ ىلع َنْيِفْوُفْوَم هوم ةة

ae 

 وأ ةَريُبلا ِتاَياَع ٍدَعَبأ ْنِم ةياَع ُهُوْحَنَو اذه اَمَنِإَو . « ْلُكَو حْمَق < كسل لمْجأَو . فِصَو
9 

 را

 ۽ ةعيرتلا ىست يل اهل هب قطن لاك تلا هد لإ زينت يللا ذإ ؛ جلا

 ۰ فلا ىس يلا ةَمِلَكْلا هنم يقلتل ةقيفحلا كلبة « رتل نم م رخ هجو ْيكَسْلاَو

 ؛ ةَريبَك الآ ْنِم طقف ذحاو الإ ديف ْمَجْنَي ْمَل « اده لم نام ٍمئِدَقْلآ يف ناك ذقو

 ُناَمِيَلُس ُحِجاَنلآَو ؛ ٍلْمَتلآ حَم ةلمتلا ُْتْيِدَح ٌْعْوْضْوَمْلاَو ؛ هلال لج هللا ره ٌنِحَتْمُمْلا َناَكَو

 . مدلل يلع
aوکر العد د ےس ا  e rد 01 ورور و رکو  

 OE وعش ال زو دوو نلمس مكمل ال كحك ولدا للا امام هلت تاق #
 کر 58 مف

 را۹

 . [ ۱۹و ۱۸ : ناتيآلا /لمنلا ةروس ۷ . الون

 اَهِتاَذ ْيِف حْوْرلَآ ِتّناَك ذِإ ؛ ِةَلِماَكْلا سفلا يف ةّيِزْمَرلآ ْيِناَعَمِب وقسم م هلك َنْوَكْل نإ

 يف ءاقلا ير امك مالا نف ير عشا رزان وه ءْيش لع اكو « ان

 ةَرْيصبْلا يف ٌرِيبَْت هتاذب َوُه ٌنِناَحْوُر ٌبْواَجَ ةٌداَمْلاَو سلا ّنِم ةّعشألا حاره ْيِفَو ٠ ِءاَمْلَ



  1 0٦ملَقْلا يخَو» «

 ء ةَرْوُصَلأَو ٍةَمِلَكْلا يف : هعاَرنأ ِفالتخأ ىلع ّنَمْلأ س اس د « ِنْهَذلآ ْيِف كارد

 يقيسُْملاَ رفَحْلاَو ربوصَلاَو رسا ةباتكْلا : يأ ؛ ةمغتلاو ٍلاَعِْاَ .
 وأ اهتليضف ْيِف ِةَعيلَبْلا سلا مام لإ اقاَرشِإ َمَنَأ يِلاَعْل نالا اا َكِلَّذ ْنمَو

 ر ووا ا وک ووا 6 4 ةا زنش يات نب + تلا للت اخ اًهَتلْئْذَ
 ؛ لمعلا اده ْىَلَع هرثآ يف ةلْيِضَمْل مام َرَحآلا جول َوُه فلا تقلا ىلع

 درو شا لاتین ادبي ئبلأ اهني يه ةّراَدلآ طْبحُم ْنِم لآ اهنف نهب هل

 ٍلْزعَمِب ِرْعّشلأ نَع َنْيَدلَ َّنِإ : اَنْواَمَلُع لاق تح . الخألب تنال زكا ِتَناَك مٿ .
 ملا ُلاَوُسل 20 لَو ؛ اَهْيَحْوَرَو ءادألا ُةَغالَبَو « ُهُلاَمَجَو ٍرْييَتلا ومس كاته اه ٌلْصَألأَ

  TETد ف بيع لاو ١ يي رد

 ئلَئاَضف هذه : جلا تل و ؟ اوف يف رک ضن امك ب نف لأ را يف تح
 نأ لن بطي يرغمل كَ ؟ نِئَدَر ةعالب همم : ُمِيِحَجْل لوق . ٌةَعِيلَبْل

 ٍلْبِمَجْل ركل ٍلْهَأ نم َنْيِطَقاَس ْيِف الإ ةيِلاَعْلا ةتغالب روصو . . . نفل 'هلَمَع يدوي «
 ريكا منجلا لهآ نب تاقا ٠ .

2 # # 

 اَمهِرَبَحَو امهثيٍَح ْنِم َبْكَأ نأ د :رأ أو « نْيطَقلأ نَع اندعَ ف
 َفَقَوَف « نش يف ْتَرَحَجْنَأف َةَرأَف ٌدَراَط ْدَقَو , قاز يف اطِباَرُم ُلْيزَهْل طق ناک

 لإ ناول لف اتو اه اهلا تيك هَ ريا ٠ جرت نأ اهي نصرت رَ ُنْيِكْسِمْل
 حرفي نأ ديرب هباَحْضُأ راد نم جَرَ ذ نسل لا ناو ٠ اربع نم ال شيع قزح ْنِم
 ع سالا ٍلاَفطَأَع ال ٠ صغ عم اهضغب ةططقْلاَِةَعاَس ضب ذأ ةعاس دوك نأ يفت ن

 لَعَجَو ليها هآرو « ُهَوحَت يشي َلَبفَ ٍديِعَب نم لبرل َرَصِبأَو ۰ مهيا ٌيِودَو مهل
 و

 « اَِيِحاَنَو اهراطفأ لك نم هتَدلج َالَم ْدَقَو «ييْشِم ْيِف يف ٍدَسَألآ َمّلَحت ملح ب وهو هلا

 هرغش ْيَفَو . ةَّدش هِبَصَع ْيِفَو . اطلع يخل يف ْتبلَقلاَو «وِفاَرطأ نم ٌةَمْمّبلأ هتطسبو

 تَرَكَ . ذوو اًنَمس عَ باه ُداَكَيَو « ِيِفاَحَو ةف نم يدب يف جوهي َوُهَو « اقرب
 َلَْفَأَو . َةَلاَبْخُم ةحرم ٍةَمْمَّتلآ هذه ئأْزَمل عَضْعضَت دَور « ٌةَرْسَحْلآ هتلخدو « ليزَهْلا نفت
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 َرراَب ‹ نظبلا َيِواَط « اضم اح ُآَر دِ ء هَل هم ةَمحَلأ هنكرذأرو « ِدْيَلَع < َفقَو ىّنَح ُنْيَسل
 4-0 52 هَ

 . َرَخآ ىَوَأَم اهل دِجَتِل هِدْذج نم اَهَتَكْسَم كر نأ ماع ْتَمَماَمنأَك « عالضألا

 َكَلاَمَو « ثُم ْمَ كأ ربع رق يف تملا ايم َرأ يلام « كب ادام : هَل لاَ

 كَل اَمف 0 2 يخت مل كأ ري َةاَيَحْلا_تيطغأ

 ةَمْحَّشلأ ٌكَنْوُمِع ‹ َنَبَللا َكَتْوُقْسَي الأ ؛ ٌدهلأ َّنِم م ةّلّرَتْحُم ةروص َتْعَجَر  َكَحْيَو -

 يقل كل و یاو عي 2 نجلا نم كَل َنْوُعطْفَيَو و ‹ كّمَّسلأ اب كنت داو َةَمْحَّللَآَو

 هوو

 ةازملا كلخسنتو « اهردَص نل هلا كاتو « هاك ضفتي لذا روو « قرع ن
 هعطلت ال كنا اًدَيْعُم اذنه كيلجل امر ؟ . . . بأ را امك لجل َكُلَواَنَسيَو ٠ اَهْيَدَيب

 ر 9 ص 8-5 ق وأ ی طق رب مل َكّنَأَكَو ‹ فظن قت لو ٠ ك
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 و ؛ اَمُهميَص َكِرْعَشِل َكِاَمْلب عض نأ ُلِواَحْنك « اًمرْعَش و

 الو « َكِتَحاَرَو رعت ب ل ا تش نم قیا کک توجو نک

 لَو ةَسفْئط افرع | ا َكِيبْنَج َّنَأَكَو « َكِيَماَقَرَ كين ْنِم رذق ْىَلَع ٍلَسَكْلا بح ْنِم كيري

 فشلا الإ دبي الآ هكلخأ سب كهيأ امو ٠ اا او اعا الو فاسو الو يَ

 3 هيف طعناو ٠ مت ني نو مک ل5 + وخل بة . مشل لاذ « سي یاد فخ بالا

 يضف َكَّنِإَو « اَناَثْفَو اَنُْجَو « اَكَمَسَو جل مخ دو ةَمْحَل كَل َّنَِو : ٌلِيِرَهْلا َلاَق

 اَمَأ ؟ اًدّدَمَتُمَو اما ِسْفاَنْطْلأَو ٍدئاَسَوْلا ىلع ٌحَرْطَتَت وأ « الِساَعَو اًحِساَم َكَدْلِج عطلت َكَمْوَي
 و سور أ م ا. ه سرج ۶ هم ر م ر عراك هور 3 وص باهر elf نمر

 « ةزيرغلا كنم تدّسفَو ةاّيَحْلأ كل ْتَحلَصَو « اَّعَم ةدالبلآو ةّمْعتلا كتءاج ذل هللأَو

 نأ َكْوُدَقْفَأَو َكْيلَع اوفطَع « هَل ترسو اعيش ْتَحِبَرَو « اًعاَبَط ْتْضَقَنَو اًعْبَط ْتَمَكْحَأَو
 و ”ark آو ل 2 م ل

 نكست ةَجاَجّدلَأك ْمِهَعَم ترص دقو <« ست نأ ك وزجعأو ُكْولَمَحَو « ٌكسْفَن ىلع فطغَت

 ع 0 م ما f e ےگ

 ی ر

 عبشتف « مِهتلكاَوُم يف عَمطَتَو < دواي مهي ظنت , كياحشأ او ذم كل

 مخّللآ يم لاب طبتم َكنَاَكَو « ادله ريَ ءس 00 لاو ليونيل
 نس



 «مَلَقْلا يخَو» هم

 ءَ كفي امو « َُكأت نأ ةابعلا يف ا نومك لات نأ ة ةاَيَحْل ف اَم لأ ناك نإ

 هذ ذلو . َّنطبْلا ُرَواَجَتَي ال ْنْطِبلاَو ؛ اًهِتْواَفَتك ٌءْيَش َكِيِيْحُي الو « ٍلاَحْلآ ِءاَوِيْسَأَك

 ىلإ اک رحت نيل تطال للعلا ِنَعَو ٠ كالس ْنِم َكِئْرِإ ْنَع تأ يأ نكدكو ءاَهَدخ 4

 نم شيعت اًْلَعْجَتَو ٠ « ربل اندْوُجُو كلَ لَك نِ ابتو « اتحاَْرَأ عامر « انتاَضْعَأ تا

 ؟ اَمَدْحَو ِةَدعَمْلا لبق ْنِم ال « دلك منجا لق

 ْىِناَرَأَو « ةايَحَو ةَمكح ُرْهَمْلا َكَبَسْكَأ ْدَقَل شت : ْنْيمَسلَأ َلاَ
 ىل َتْفَصَو ام الإ لأ َكُئْدَشاَت . َكِئِف ٌكفالسُأ دوُجْوب اًدْوَجْوَم ياري َكاَرَأَو ٠ نيم فالس ل
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 ىلإ اهب ُلْيِطتْسَتَو « عَبّسلأ ّنِم رعصألا ِدْوْجْوْلا ةبترَم ْنَع ةايَحْلاب ولعت يتلا ِتاذللا هذه

 ؟ ىصْرلأ نم ٍربكألا ِدْوُجْوْلأ ةبترَم
 شْيَعْلا ئف تشمل نأ - َكَحْيَو هي ا هول ٌليرَهْلأ َلاَقَ

26 ort 0 a, 1 3 
 نم رخآ اًماعط ةداَملا نم ماعطلا ايف ُلَعْجَي يذلا ا ره مزج اشو ٠ بنگلا | 2 2 سوك ا < مت م ىو. ەر ےل e م ا

 َنتاَبَعَر َنِإَف « َةَمْحّللَأَو ةّمخشلآ ُهْنِم كضّوَعت ايئُدلا َنِم َكْنَع وب َلِدُع اَم َّنَأَو « حذرا ر و 2 1 4 000

 يف تاب امهم لك جزيل يول َكِلَذ نم نِ دُ ال اَمَك َيذَتْعَتَو َعْوُجَت نَا اهل دب ال
 صنت مَل ْنِإَف « ٌةَئيْمَطُم لم ضار ايل ىه انف تنَأ نيل هذاَهَ ٌةتيدطُمْلا روما ؛ ةايحلا

 -8 0 ل 8 01

 . ايق ةايعلا يف ةا ةاَيَحْلآ َةدَباَكُم َّنكلَلَو ٠ اَهِيْذَل يف َدْيِرَت ْنَل يهف اَهَيْذَل نم

 « نوعي اّمِم َنَسْحَأ ّنَس نسخا هت يل ةيجالا ئوثلا كن نكت ل واحلا ةي
 ا

 نِ وصح ؤا یاو تنوفا زلمي كَل بك َو « وه ام ًاَوْسَأ َنْوُكَي ْنَأ اوس الآ عمو عموم

 غصت لر لَو ٌتمجا ْتَرَْص « ِصَمَقْلا يف ِدَسألاَك َكّنِإ ؟ ٍلُجْرَألآَو ي 5 ديالا َنْيَب اينذلأ

 ؛ دل يف ةَكَرَح َحَبْصَأ ىح س غصب لر ْمَلَو وه َرْغَصَف ‹ ُهُسِبْحَيَو ُهُدُحَي اًصَقَف ْتَعَجَر ْىَتَح

 و ٠ ادب عش لاَ لو ع اتیا نضيع « ناي وو ِِاَكَم ىلع دعا انآ ا ا
 ةّدلك َهّذَ بارلا نم حوت « ٍماَمطلأ ةَذَل لدم هد ِءاَوَهْلأ نم ُمَعَسَتَأ أ نلَعْجَت هلآ

 لَعْجَي اَم كهَرش * يف َنْوكَي ناف ةدحاو اَنَأ : ينقل لج ني نل لإ غلا اکو « مخلل
 f i 3 ْنَ هينا اأو ؛ شعل َنِم ٍفاَمَكلآ ٌدَح ْىَلَع تمد اَم لل ْتَسَِل هذدَهَو البق ريثكلآ
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 لآ كلذ ئىلَع تم ام لِ اهل ل دلع « لَ ريغ لَا لَ ام َكَِمَط يف تركي

 لبق ْنِم ال « ٍتاّدلأ يبق ْنِم اهلك ٠ لابا حلا ََُشاَوةداَمسلآَو ٠ فاعلا ني

 . ئَقْشَي اهب اَهاَرْجَم ْنَع اَهَسْكَع ْنَمَو « اهب َدِعَس اَهاَراَجڄ ْنَمَق د ٠ ٍلَلِعْلاَو باَبْسَألآ

 ْمَل ْنِإَو َهَّذَل اهنم ُتْمِعْطَف « ٌقّشلأ اذنه ف ْتَرَحَجْن رأي لتخأ ةَعاّسلا ُتْنُك ْدَقَلَو

 نِ ٠ ۽ اًمَجَو يل تَدحأف رقع ديرب رجح ٿي لفل َيناَمَر سئألأبو « امل مَعطَأ

 انفو هيا « انار ل َراَدلأ هذه َّنآلآ یسْغأَسَو ‹ َساَريْخالَأ ل َتَدْحَأ جول

 , تأ َتْقُذ لَه ؟ كلذ دنَب اده بنوا مث باةينالآو يتارتشالار قطار
3 1 x 

 ل

3 
.- 

 «ذَرُج وأ را ني هللا قارتا ٍةَسْلاَخُْمْلآ َةَحاَر َكِبْلَق يف َتْدَجَو أ ٠ ةّرهَتلآَو ةَصْرْفَ

 رطل قنا رکو ماقا ذأ تبا ني ناتو دن اکا احر نت تفر

 ر و دلع هلا نع تأ ات ريزش كلو نج

 « َكَمَم شَحَوََأ لَه ؟ ٍيِرَْأ ال أَو اهلك تاللا هذه اًنُدلآ َيِفَو : نمسا لاَ
 ت ےل ےس

 ل « ةَدْوُدْكَمْلا َكِتَحاَر ُلْثِم ىل َنْوْكَيَف « َكِلاَِتْحَآَو َكِئاَمَدَو رك لم يل نويل
5 

 5 هاوو ُهُدِراَط أ قْرّرلل َكَعَم ل ىَدَصَتَأَسَو . َكَدْحَو كن لع موُكْحَمْلا َكِرْمْعَو « ةبعْملا
 ص a تر ر 0

 َلاَقَو ُلْيََهْلا ِهْيلَع مطقَق َوُهُحِواَرْأَوهْيداَغَأَ
9 8 37 E 

 الإ ٍلْفِط نَوَ اَناَقَلَي الق < َكلِرْسأ ةَم

 الب ٌكسْفَت 5 ىلع َتْنَأَ 2 ا قلطنأل بّرضلأب ىلع ْئَوْهَأَو 2 اسا َكَدَخأَف كَل ىَوْهَأ

 حما
 2 1١ 0 ما

. 3 

 1١
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 ١
mi a 

 3 .٠

 .٠
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 . ٌرَّشلَآب ٌرّشلآ َلاَعِتْشأ اَمّرَسَق ٤ اَمُهَنِبَب َمَقَو ام ثار ْذَق تَرَحَجْنأ تلا ُهرأَمل ِتَناَكَو

 ْتلَخَدَو « هتاّيحب ْوُجْنَي ْنَم ةو ْتَبتَوَف « ةتكذُم َةَصْرْفْلا ٍتََّط كح اَمُهَل اهرم ْتّلاَطَو

 : نيم لاق ء امنو فت وَ اَقْرَيُنْيَعْلآ ْحَمْلَت اَمَك « ُلِنرَهْلا اَهَحَمَلَو ٠ ٍجْوتْفَم باب يف

 َكَمَم فورا نأ « ةاّيكْلآ َنِم اهعضَْمَو َكِسَْت فرعا َنِم َّنآلا َكْيسَحَق « آَدِشاَر بهذا

 ْيِف ْمِهيناَعَمِبَو و ئلغألا يف مهظاَمْلأب ْمُه « اَنُدلَآ يف َكُناَتمَأ َكِلَذَكَو ٠ قر عايض َوُه اس
 ر ۹

 م
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 ىيمورل) ج يكل ملل يخَو» 0

 ١ ؟ نالو اَداَمَق ؛ املك « ِدْيعْلَ ٰنحاضأ نم ناور رک دالا آر جا

 يِنلْأَسَو « ِناَمْحّرلَأ دبع ذاتسألا ٰيدالوأ ٌرعَصأ يل هَجّرْخَتْسا يذلا عْوضْوَمْلآ َوُه اذل as رم 2 4 حر هم وك هم ر“ و راف رو كا
 عْيِبَر نم ةَّرْشع ةثلاثلآ هَمْسَّنلَأ ِهْيلَع فرت « انس اًهِئاَّرَق ٌرْعِصأ وهو « ِةَلاَسّرلِل هيف بتكأ نأ هد. همكم كييك علوم كس BS و سليم sf كل هدا ع يك

 . ةلبقُمَو ةرضاح اًهِيف هَل هلأ راب - هتايح
E 7ےس صا ےہ و هرم م اه 7 ك  

 ليم الق «ُهَظْمْحَتل اَهَظَمْحَي ٠ ِةاَيَحْلَأ يف هب صال ُهُراَعش يه ٌةَمِلَك اذه اَنِداَتْسُأِلَو
 ل 2 ر روھ سا ۳ ےس ا ورس ر سر” اسف ساو بت

 يف مِيِركلا سرفلاك ١ : ةّيبرعلا ةملكلا هذه يهو ٤ اهاَعَم ْنِم جر الو 3 اهتِحَردَم نع

 يف لضألا َمَرك نأ اًذنَه نم ْمَلْعَي َوُهَف . « طش َءاَج طش هلم َبَهَذ اَمَّلُك « "رض ِةَعْيَم
 ر ر ل ر و - هم 027 ,E هت اوم يوم 7 . n س 2

 ةّوقلا فعاضُم نكي مْيِركلآ ّرخلا ّمَدلآ نأو ؛ ٍءْيش ْنَع امهم ءْيِش ْيِنْعُي الو « لْعِفْلَأ مرک

 اًمَقَرتُم « مِيظَمْلا هِلَمَأ راَدْقِمِب قْبَسلأ ىلإ اَعاَرَت ءَةَمَعاَضُمْلأ ِةَوَقْلأ هذلهب لَمألآ َمِيِظَع قتعتبطب
 0 م ر re ر 2 07 32 فكما

 ٍلاّصِْل ذه عاج ِِادْبإَ لمع غب يف ارج « عورألا اذني تيرا فْحّضلآ ِنَع
f 0 1 ج . ص رر ےس .٠ Ky er 3 0 . 7 1 oلك يف َدعبألا دَمالآ غلّبَي نأ الإ ميركلا ٌرخلا ْيِمْرَي ال مث ْنِمف . اهنَسْحَأَو اَهَمَتَأ ىلع هيف 0 هس هكا  

 7 و
Ty Sra 007 . 3 08 007 20 ەل 5 ے1 ما 4 ص سا  

 2 َةَوَق دعب ةّوق اًذمتْسم 2 ةَرْذَقْلأ غلبمو ةقاطلا ةياغ ىلإ ُهَدهِج َلْذْبَي' نأ ولاي الف « هلواحُي ام

 ىف السم « هلاّمعَأ ىف زاجعإلأ َلْئاَسَو هلم اًيقلتم « هسمن ىف ىذلأ َرداَقْلا َرْخُسلأ اقَمَحُم 1 1 “° 6 ےس تاما 3 علاه م م 0 1 ماشا
 همم م 3 ae م 2 م 0 م 7 14 هس همكم
 . ّرخآ ءيش ال مجنل هنآ نَْتْيَع يذ لکل تثبت « مْجّنلأ ءاوضأك ٌءاَوضأ همد حوت نم هغوي

5 e geسك  eسم سا .ه 000 5 ۾ ر ا  e,ر ر 4  
 زن ذق هتظأَو - ّيسّردَملا ِنْز ْيِف ةَعْوضْوَم يلإ مق الو ةحاح هتعرن دق هّئظأو - يسردملا نزولا اذنه يف هعوضوم داتسأالا لإ مدق اجل

 عب يف مار سس د 07 ريك انعم 0 قا رکو 2 . -وْيَلِإ ةّيسردم ٍةعْبَم ىف مِيرَكْلا سرَفْلاَك » ويف اًععَيْنُم ُدثْكَأ ادناهو . ٌةَماَرَكو اح : تلم ريل ةد
 ت 2 53 3 2

 1 0 هوز ی هلو را ا 2
 ! . . . رمحالا و ملقب ةرْيك ِتاَمالع ميف روي هؤرقي نيح ذاتسالا و... ؟هرضح

 ةنسلا « م 1978 راذآ /سرام ۲۵ = ه ۱۳۵۳ ةنس ةجحلا وذ :٩۰۰ « ٠١ ددعلا « ةلاسرلا )#( ١

 . 581 ٤٤۳ : تاحفصلا « ةثلاثلا

 . ويزَج رع ٰيف : ةماعلا لاَ ام اذه )١(



 11 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ر 8 روو وَ Tr e 3 عج Ko a ١ م رت

 ‹ نّرقأ شْيكف اًمهدحأ ام راد يف يحاضالا نم ِنافؤرخ ىحضالا ةليل عمتجا

 دلج قاض نح مس ىقتنأ دو « نيا ةر نيب مترف نم دار ىلع ليخت
 هم 2 سو ےس ےس dr ےس ب ےس ےس 0.1

 ‹ ٍضْعَب ٰيف اًهضْعَب ُبِرْط مي ةَباَحَس هتلخ كَ كَ اإ « اخس مْ هدب حسو هحل

 اهتنسح دعب نم اهتيأر اذإف « اّرَج ُهَفْلَخ اهي ةف و ؛ ِءيش يف اهلي يش رعت a ماو ست ي ع ما م ري عال سوس رق اس 8 ر

 رتبت ىش اذ ؛ هيلع َمُكاَرَتَو فئكَتْسَو هفؤص ْعَبَس ذق « فَوضَأ وهو ؛ ُهاَبَأ عنب المح

 5 df يال 8 <e 2 * ل ر

 َبْؤُن ال ههشج ِتاَرَسَم ُنِسْلَي هن اَهِرْوُعَس َلْثِم ُرْعْشَي امنا « اهتلح يف ةيناغْلأ َرْمْخَبت هيف
 20007 2 2 و هم

 هن وزعلا را وضع نب اال قل أوجدت ايا يو « دين
 َرْعَش ناک ُثْيَح َسَلَج اَذِإ « ٍلاَطْبَألآ َنِم ريما هناك ُهَدَح اًرُعَصُم ادا هارو . ِناَرراَب ِناَعَقْدِم

 . هرمأ الو يت نم ّدَحَأ ٌجُرْخَي ال «ويْهَتَو هر يف ٌسِلاَجْهَّنأ
 ت 5

 : نم اأن ول ل دلت ذم للا لا سَر يف حج وهم «ُرَحآلآ أَ
 صيب كادر ؛ ٌهَلْوُكَأ اًذنَمَو ٌدّيِحْضَأ ُلَوَألاَ ؛ قلا هم ىلإ مرق هب هب َءْيج ْنكلَلَو

 .راثلا ل اتات تا تي كسب امو لا لعلك وخل

 يآ ةأزعلا كَل وصب امنا « ِهِعْبَط حرم هِننِوكَت ٍفْرَظَو ِهجْرْجَرَتَو ميل يف ناو

 ٌّيْشْحَوْل لجل ةَروص وهف خاش رجلا ْيَتاَعْل محض َكاَذ اأ . ٌةَدُدَوَتُم َةَقِْقَ

 ل الآ جرحت لأ ُهَباَحْلا هَْجَرْخَ

 . ىَقَتيَو فاح ايش اَهْنِم ِءْيَش
 , َةَسْخَوْلا نحف اًعاَريْنَأ هعيطق نم ّدِخَأ ذقق « ةؤاَعث ْعِطَقنَي ال ثني نکلا َناَكَو

 َناَكَو ؛ اًباَرِطضَأَو اَقَلَق ِةَْحَوْلا ىلإ ُهْنَداَرَف , بلآ ّنِم ٍفْوَخْلآ ةَرْيِزَع هيف ثّهّتتتَو

 . دذ ق وغو بلآ يف بره املاك وهف« تل نأ تسمي

 َناَك عبطَقْلَأ يف ناك اذ َوْهَو « نْيَمْيَعلأ ينم ةبَسَم اَذنَم لم یری « شكلا اکا

 مم هست دنع وُ دركي الو وقتك فو همم ميلف نكي ون مق َدَقْمْلاَو هيماحَو ُهَسْبْك

 لقي وب َيمّنْحَيِل هرثَعِب َقَحْلَي نأ رمل ةلْْنَم يف نُكَي ْمَل ُهَتَعاَمَج َدَقَف ادق ؛ عْبَقْلا

2 
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 ك نم هنف ْتَلَعَجَو ١ ةَمْخَّضلأ ةَح ودل َعْوُذُج يح سلاو دس
 ا

 . ةيلآلا َمِيِظَع ناك اإ « نالا شبك : نامو < ةَ 00



1۲ 

 قتلا ارث يف ُهّنِكِلَو ء بر و

 هَ امنا سلا طبتم شاَجْل طباَر

0# 

 راجا ب
 17 وس

 م ١

 أ
 ممم وجو لَ رهط رسنا

 نخل هيج . ليك أَ

 هنأ َحْوّرلَأ ه هلله تكد اک حز نم ةا هترعو 3

 « ملَقلا ْيَحَو١

 ٌنِكاَس وهف « ِهِراَمْدَو و هتياّمجل اًبَلَط ُهُرْيَغ وب َقَحْلَي نأ ب

 . . راظينالاب ق

# 3 

 < هنافلَتْعَي ميسزبلآ اذنه ْنِم الكلاب نِي
 ا ر

 5 ںی ر ْنِم هْيَلِإ طس ث باك امل شفت ثَضِبقْاَو « ره ام رن

 : آلا ْىَلَع هقزر ُرِخآ ُهّنَأ حو
 هماطف لَوأَك

 رماطف لواك عجرو < 4 ا 1 E لم ارس
 : 2 eC جا

 . يا زي يف علا لق ام: يخل بخت ع لع طل کک ١

 ْنَأ نکلا دارا . . . اًعْيِمَج اهو ٌلْوطَيَو اهتباک لزق ٠ ايف ْنْوُكَت يلا اهتَعاَس ْىَلَع لق
 « ِةَمْلّظَلَو ِناَكَمْلا َْلِإ َسِنَأ دَق وَلا ناكر ايش هرذَص ْنَع سَو دي اکی حر
 دج ال َكنأَك ١ يخَأ َنْبآ اي اراق كارا : شكلا هَل َلاَقَف ء الَكْلا ْهِضْخَيَو فلي لقا
 لَم يف اَنيَلَع هميِرَط َردَقْلا نأ نحل ينو ملت ا امل مَعَ آو نإ ؛ ُدِجَأ ام

3 

 دب كلذ نم ام اَنُحِبْصُم رهف ٠ ليلا

 ؟ عدل یت يصل َلاَق

 « وه ُهَْيَل : لاق

 ذم هلي مَل نإ ٠ مودع لتق كاذف ودع نم هسقن زرخآ ْنَمَو ء ول
 ذل دّمْعَألا ُتتلجْلا ُنَدَمْلا اَدنَمَو . لْثَقْلا نم نف ٍلاَطْبألآ َدْنِع َكاَذَو « ٍةَمِيرَهْلاب ةظاغ

 و

 ر لء
 م ام عزَفْلا نم هَل ُثّدْحَيِف « هماظع ةّمِطاَح هن ملَْي ىَتَح ُبفذلآ هاري ُداَكَي ال « ِناَتِّسلَأَك ع و وک مر هس هك هس وك 4

a ٠ 2 /هك ص ع ار  car eساس د يفوت يلا موت الإ يلع ميم الو ؛ الام الإ ياو اَمَق « ةف ب  
 ةيفْوُرَحْلا نم تجرح نأ ملي ال هنأ ريغ « ةع او سْؤّسلأ ْيِف ذ اًمِهِيَلِك فْعَّضلَآَو ةّوقلا هر E AE و كر 7 7

 . ٠ هلاتق لول ْنِم اَلَدَي ٠ هل 1: نايل هح 5 ىف 0



 ‹ نّرَمْلا اذله قؤف نم هب ٌحْيوطَتْلَأ وأ هنطب ُرقَب الإ كلذ ُهُمْلَعُي اَمَق ! ةّيسْوْماَجْلا ىلإ

 ! ُهَمِئاَوَق مطَحتر ُهَماَظِع ىد « ٍقِلاَح نم هيلن ةيلاع ةد هه 9 و 7 هس هيي

 َكْئِم ُبِرْصَت اَمّنِإ يهَف اَصَعْلا ِتَناَك نإ ؟ ٍبّذلآ َدْعَب ْئَشَْت اَداَمَف : ُرْيِغَّصلآ َلاَق

 ٌرهَظلَا ال َفّوٌّصلأ

 هفلْعَي ْنَم اَضَع نؤكت اَمَنِإ َيِحَو ؟ اًصعْلا ئَشْحَي دب ٍفْوُرَخ ُيَأَو ! ٌكَحْيَو : شكلا لاق reo ر د 2و 2 ر 011 م 2 or سا

 اًداَشْرِإ وأ بدأت ْنِكنَلَو اًمطَح ال « وبر ُراَدْفَأ َمَدآ نبأ ئَلَع لن امك ْيَلَع ُكِرنَت يف « ُهاَعْرَيَو

 فعلا علما ؛ ُةمفتلا اًهدْمَب ءْيِجَتَو  ةمعتلا اهم ُنْوُكَتَو « هممت اهلبَق نمو ؛ النوت ذأ
 ساو ا م 9 0 رە o رو 507 رع و ر ر

 ُدّشلآ ُهَمَص اَذِإَو « بناب أنو َضَرْغَأ َْلَع معن اَذِإ : مير ةَمْعْنب ِناَسْنإلآ ُرْفُك ْعلبَي ام ام
e 2؟ ضرع خاّرص اذ قلطنأ  

 ؟ ٌيِدَسَألآ شيكا ةلالُس نم اَنَأَو « اًصَعْلأ وأ َبْئّذلأ ئَشْحَأ َكحْنَو ناري فيكَ

 ءال « ِهِلْجَت نم كأ َتْمِلَع َفِيَكَو « ُيِدَسَألا ُنشْبَكْلأ اَمَو : ُدْيَِّصلأ لاَ

 ؟ ُىَدْعَمْلاَو ٌحاَرَمْلاَو 3 ٌءاَمْلَأَو َْلَعْلَأَو دك اذه

A م غ 2 

 ت هو

 ذو ينج اهم تکنو ريك ةمخَف جنت يهو نأ ثكرذأ ذل : شكلا َلاَق

 ُفَجْعَأ ٌدَدََتم مره شبك وهو ْيَدَج اَمُهَعَم ُتْكَرَْأَو « اَهُمَف َبَمَذ / . تح يكل اَهْيَلَع َط

 : ُتْظْفَحَو ُتْيَوَرَو ذَا ٍءالُؤلَم ْنَعَف « ٌةاَطْعُم ٌماظع هلا

 ِ هسه

 م ےس

 شبك ىلإ عج جاي ِمَنْعْلأ نم اتسنج ج َوْخَق نإ : ْتَلاَق « هيأ ْنَع ؛ اها ْنَع ٠ « يم نتن ° لح

 رف يأ اهب اكر « مالكا امهم میم رل نب ليعامشآ وب "فل ىت يذلا ءادفلا

nn 

5 

 كا
 يو ا” ربل م

 َنَدَج نأ < « ْيِريَغ ُهْكرْدي ملف ميلا َنِم م هب انآ ُتْدَرَقْنأ امم نأ یخ نبأ اَي ْمَلْعَأَو : َلاَق 0

 . اًريِرَح يس َكِلَدِلَف « ٍفْوّصلأِب ال ريرحْلاب اًوُسْكَم ناك ادله
 لف َنْيَح ُلْبياَه برف يذلا شكلا ره كاد نأ اَئئاَمْلُع دنع ظْوَمْحَمْلاَو : يما ٿلا  eسا ر سوا ىو رار عك 22 00 50

 اَعَم ناَرْيَحْلََو ِناَسْنإلا ا هاا .

 م يذلا ْمْوَيْلآ ناک تح اًهْيَف ْىَعْرَي يقف ةف ةَّنَجْلأ أ ىلإ ردبَكْلا َلِسْرَأَو هلم ليقف : |



 يآ ناش یل نیلا ج بلو هلآ ِرْمَأ نم ْحَرِجَي ْمَلُهئاَمنِإ َيِوَق اَذإ للأب َنِمْؤُمْلآ نأ تبل

 ! ويلف ئَلَحَو ونبأ ىلع اَهُوُجَي امل َوُهَو

 َكاَدَو « امد ْنَع ؛ هنيا نع هوَ « ِيََِج ب ينئَدَح ام كاف اتا ياس رق ائ

 ْنِم انَلْصَأ نإ : ْتَلاَف . َحَيراَّلا ظفحأ نأ ْتَجَرَو « ةَلوطْبْلا َلياَخَم يف ْتَمَسَوَت َنْيِح
 ص 7م 5

 تح ُهَضاَرَو ُةاّيَرَف ِدَّسأ لبس ذختأ د دق ع عابس لجر ةنيدملأ هذه ىف ناك ُهَّنِإَو « ىشمد
5 

 ذأ دق ْعْبَسْل اذه : ريال ٌلْيقَف « سال هب ىّذَأَتَو « َلْيَخْلا بلطي َراَصَو « ريك

 هَراَهَنَو ُهَلْيَل اًضباَر اا وهو « ِتْوَمْلا حير هحير ْنِم ُدِجَتَو هلم ٌرِفْنَت ٌلْيَخْلاَو « سالا
 امم فور َرْمَأ مث « ٍرْصَقْلا ىلإ لحدا عاَبَسلآ هب َءاجَق رمق . َكِراَد نم برقا دس ى

 ونتابع ألا نط اكل اجو« وت نإ اشو . يديم نب ذی

 هُسرَبْفَيَو هب وطب فيك َنْوَرَي

 ْنِم َدَسَأْلا َقَلْطَأ َعاَبّسلأ نأ : ِكُدَج َِنَدَح : َلاَق « نبأ َيِتنَدَحَف : َْيَدَج ْتَلاَق

 « اَنَدَج ْنَع اّلِإَطَق رون ْمَلَو فور اهب زم مل لأ رجلا ٍتَناَكَف لسو "”ورْوُجاَس
 ی

 ها رم
 . ذهل ْىَأَرَو 3 َِِيْئَج ٌَرْوَمْصَو « ِهِرْصَح َةّقد ْىَأَرَر و فل َنْوُرُف ال َهَجَأ اًقْوُرَخ َدَسَألا بسَح هن

 311 م2 ص

 َناَعْبس َوُه َناَكَو , ُبدَجْلأ اهل لآ متل ليزا نِ هلق ٠ ةَ ةر ةيلألآك الي

 هذه ْنِم َُلَهْذَأ امم عْبَسلأ َمّرَهْنَف ءهَحطَنَو ٍدَسَأْلا ىلع َلَمَح نأ بَذَك امف « نار

 َرَبدَأَو ُفْوَحْل ارضا ویز نم ةعلنأ هلأ ُهَداَر دق ًاَعْبَس اَنَّدَج َبِسَحَو « ِةَأجاَقُمْل

 ِههْجَو ْنِم وفي ُدَسألآَو و ُهُدِراطُي لار اَمَو ا اَنُدَج 57 ْيِوْلَي ال

 اَرْخََو اًباَجْعِإ ُهَسْفَن ُكِلْئَي اَم ُرْيمَأْلاَو ‹ ُكِحَّضلآ ُمُهَبَْع ْدَق

 ہباتك يف اَهّصَو رجه هم4 س ّنَوتْمْلا ذقتُم ن ةَماَسَ ُبْيدَألا ُرْيمَألأ اًَهَدِهَش ُةّضقلَأ هذه )١(

 نأ باَهش ريزو را نذل نيم َوُه ةّصقلآ يف ُدْوُكْذَمْلآ ر ريمألاَو + ۹ : ةحفص ] ؛ رابيْعالأ »

 . ةَّصقلأ ةَراَبِع يف اَنْفّوَصَت ْدَقَو و . دؤمحم

 . اًمِهِوْحَنَو ٍبْلَكْلاَو ِدَسَألآ َُلِسْلِس : ٍرْوُجاَلآ م
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 . ُهُْحَلْسأ مث « ُةْوَُبدآ مٿ رُخ ُهْوُدُح « ميل عيَس اذل : لاَ . اًندَجب

 ا و اًهناّسإ : لا عير ينك داو ء ينل ني لج فأو ٠ حو ذل

 ! ةَءاَدِف ُدَمَألَ ناک ننال انُدَج ر لف ٤ َناَمْيِظَع
 ُدَجَو < ب نال ءاَدفَناَك ُلَوَألا 7 نر

3 3 3 

 ؟ حبلا امف ؛ حْبلآ نِ ُاَدِفْلآَو « حبلا : َتْلُق : شكلا ُريِغّصلآ َلاَق
 م هو

 يبق ؛ ٍرْهَذلأ ّرخآ يقابل يهو ء ٍمَظْعَأل اَنُدَج َدْمَب ةيِراَجْلآ هئشلأ وزله : شيكل لاق

 روو ر روو ير موه سو ر )سو جر اى للم كراع سس هم
 « َفلَعْلأ اتل َمَّدَقُي ‹ ًالكلا ال حيو مل ئذلا ادله مدا نا ريغصلا ل

 05 i o سس 4 رس 1 يو ت یک م وور هج ع و وع
 ءال وأ « تَيلقتا دق الإ بدلا نظأ ام هلل ؟ . .. اتهْنَعَو اته ىلإ هّيَحَسْسَنُف اَنَءاَرَو ئْشْمَيَو

 َتْمِلَع ْوَل َكْنِإ ؟ َكِلْفَع ىف لآ ةَدْقْعْلا هذه للحب بم ! ُهلْبَأ اي كبو : شيكل لاق

 ٍلابْرِغ يف حْمَقْلا ِةْبَحَك باًرِطْضالَو يلا نم تْعَجَولَو « ُضْرَألا كب ث ْتُنَأَمطآ اَمَل ُمَلْعَأ ام

 ةر تلا ْذِإ «٠ ِةَيْرَقْلا يف ناك اَمَو َحْمَقْلآ َكِلَدَو َلاَيْرِعْلا كلذ يْعَنَأ : ٌريِعَّصلآ َلاَق

 « ثلا رار اهدي نع بلا لازا تختو اجاق ٠ اهحنق دب ضم اَهلابزغ راّدلآ

 ؟ دْنَع أَمْ ئن ينخر ذآ ق نيق نادم یک اطا ب ترا

 َتْوُناَح َتْيَأَرَأ : َلاَقَو « ُهْعيِطتْسَي الو ماَسيئالآ دنر ْنَم لف ُهَسْأَر شكلا ره
 ؟ ٍقْرُسلَأ يف َمْوَيْلأ ُرْمَن ْنْحَنَو ‹ باّصقلآ

 ؟ باَّضَقْلا ْتْوْئاَح اَمَو : لاَ

 اهْيَلَع دل ال ٠ يتلا كَ يف لعل يضييلأ مكمل َنِم َعيِلَسلآ كلذ تأ

 ؟ ئاق اَلَو زا اَهَل سيكو ‹ َفْوُصالَو

n اعلمب Ca Gin 

 ےک ر

 ُمَتَع هذلهق ٠ « كَمَا نَعوب ينسخ < ام حص نإ ُّنِإ ؟ ٌعِنِلَسلآ كاد او : ٌُريْغَّصلأ لاق

 « ِدَعْلا سْمَش ْبقَئرُمَل ينو « حبّصلأ َمَم ضزألا ىلإ ْءْيِجَ دن مث كام ْئَعْرَت تیب « ةا



 «مَلقْلا يخَو» ش 11

 . اًهْنم يع الات اًماَرأَق بهذا

 . كفوف نم ال َكِتْحَت ت نم اهب رعشتس س ِدَعْلا سْمَش َّنِإ ! ُهَلبَألآ اها ْعَمْس ا : َلاَق

 ا دق لس هلت نك يللا تحاصر ؛ كلم اًعَذَج ُتْنك ْذُم + أ تيار دق

 ىلع اَهَدَجَف « ةعمال َءاَضِيَب ةَرْفَسب َءاَجَو « بذل َنِم ارش ِهِرْدَص ىَلَع َمّتَجَف ( هَعَجْضْأَق

 نکس مث « ولجِرب ُضَحْدَيَو ن ر ضفتي ُنْيِكْسمْلا َلَعَجَو « ُرَجَفَتَيَو بخشي همد اذ وقل

 ف وس ر تسكت س unr Tea مورو د مل ار سر
 يلا ةبرقلاك حجرو لطم ىح حمو دلج يف سَ مث هلع َلصَقف لجل ماف ؛ ربو

 نيب هد لَحْدأ مث . الو امش ويف ىش مث ؛ كَمَا اَهَتبَسَحَف َءاَم ٌةَءْوَلمَم ةَيزَقْلآ ىف ايار

 هَل دلج ال ضبا ٌنْيِكْسِمْل ا ةف هيج نع محلا تعسر تك م فاكس دلج
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 َاَصَق قلق هش هن ُهَمْئاَوَف ّمطَح هت « ويف ام َّجَرْخَأَو ُدَنظَب رق هٿ « دْيَلَع َفْوُص الو -

 ! ُحْلَسلاَوُحْبَذلَرُه ُهَلبْألا اهيا اًَذئَمَو ! َتْمَعَز يل َهَنَجْلآ مَتَمَك اَخِيِلَس

 دلك له قحا يل امو : فس لا

 ! َنْيَكّسلآ اَهَنُْمَسُي يل ءال ةَرفّسلآ : لاَ

 + هلك هنرتب مل قلق بیک لا ریل ذنب را ا ك١ ٌرْيْغَّصلأ َلاَق
 ه سامو <01 مكي 7 2 e e واچ ر7 وع 2 ف تک
 ًءاَرضخ ثناك ول ء اًئيش ظفخَي الَو اًئيش ٌملْعَي ال ٰيڏلآ هلبالآ اهي : شكلا لاق

 ! اًهلكأل

 دلل يف بحل نكي ملأ « ثلا ىلع اع ٌةَرْفَّشلآ ءْيِجَت نأ بح امو : َلاَق
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 ؟ ُدَل َتْدَقْنَأ امل َكَماَمَأ ّتْيَشَم هم نأ اَلْوَلَو « هيأ ىح لجبل هيف ُبْذاَجت َتلَعَجَف

 ارزثأ ئرتسف « كع ي رغب الك نم ذآ كلي تب فاو ذأ ام: لكلا لا

 اّنلَأ اًهْيَلَع م مرضت رْوُدَقلأ يف ءالشأ ري يم من عاد ُحْبَذلأ ام ٌفرْعَتَف ؛ اهركن

 ' العلا ١ اًدنَه اه تأ لانك[ ن ت كلك
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 ا ا ٠ ءار للا : لوق هلم ادع

 يف خْوْيّشلا ةَمَكح ْنِم ىوقأ ٍباَبّشلأ يف بالا هر نإ ْيِرْمَعَل : هسفت يف 57 لاق
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 يلا عيا ي ر أك دين امه نيل ار لإ نحت مآ اإ ةمجلا عت امو ٠ خول

 َرْضْع ا ِةَطْلَغ ىّلَع ةّطْلَع فخ هفغض ْيِف اكرم اعا َوُم مسج نكي َنْيج َباَوّصلآ ِلْفَعِب یری

 هر زی ل دج بينك لب خر اوا ر . وضع ْىَلَع

 هفت ٌرِسَكْدَت ُتَْحِب ٍفْحَّضلآ َّنِم َوُهَو ١ ِتْوَمْلا ةَمكح ُرْيبَكْلا َفِرْعَي نأ ْئَوْذَج امو

 وعلا نع طق . نيالا ضرتلا رع اكشف « ٍلِضْمْمْلا ٍضَرَمْلآ ِنَع الْضَف « نيل
 لاب ال ْتْيَحِب ٍسْفتلَأ ةَوُف نم َوُهَو « ةَمْكِحْلا َكلِي ُباَبَّشلآ َلَهْجَي نأ ُرَطَح اَمَو ؛ سفت

 ؟ ٍضَرَمْلآ ِنَع الَضَف « َتْوَمْل

TÊ ofوفك 8 و هوو هوك سرس 2 7 7 يف وم ل 5 ةرم  
 ال ‹ هّيسمم وأ هحبصم هنأ مل و « ولجا عاطقن موب نايتفلا نم باشلا نذأ ول

 وأ ثالث ِءاَرَو ْنِم ياي اَمّنَأَك ِدَعْلا َسْبُص نأ یری ىح « ةليوطلا َنْيِئّسلأ حاّوزأب هس
 نذأ ْوْلَو . نْوَعَبْرَأ وأ هس نؤثالث هيلع ئضَم ّيسْنَمْلا ركفلأك ا هنتي امف ؟ هنس نيعَبْرَأ جك عسل ھوا م5 تعم لو م ل و ا ا ا وو سك كج هل عك
 ر صو TF ع ةيعل رە ير رسما
 جولات خالا وب راطأ « لؤعلا ماَمَت ىَإ ةلهُم هل نأ َن َنَقْيُأَو « هعَرصَم مْوَيِب - ۱

 ٌلَبْحُمْل ٍهمْسِج ةي هليو و لآ نم هل رف ولآ عزت يارو ؛ هتعاس نم

 باساب َكاَذَق . برَخْلأ ٍلِزْئَمْلآ ٌعْوُدُص َحاَيرلآ ُبلَتْجَت امك هَل اَهُِلَتْجَت « ةريِكْلا سِواَسَوْلأِب

 ؛ دلج طيار وهف ؛ ادؤّدمَم ابحر ماَعْلآ لم ٍريِصقْلآ مولا نف شيمي ؛ ِنمّزلأ ىَلَع ضيقت

 ريب هز نجل مزيل لذي لوطا ملا يف لني وجل مَا ُضِفَيربكلاب ادعم

 1 شب ام ا يدلل َةقيقَح ل لو وب رولا ةع الإ ¿ نرل ةَعْيَط الو . ٌرئاَط لق وه
2 
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 ناک ْنَمِل انه : لاق « امو َلقْْسآَو هَ ُهْمَدَحأ دق ريِغّصلا أرق رقت بلآ نإ مث

 ين عمل رتا لا ذي رسل اًدنَم نإ . ٍةَدْوُدممْلا مايألا دس يف
 ر ت

 . ادناه : ِبْئاَصَمْلا ْىَلَع الِئاَق اًنِزاَه اًرخاَس اَهرْيَغ ْنِم َرَهظ

 امنا ؛ ليلك تقاس هب عيل هَل ٌةَدْوُدَحَم َةَرْفَشلَآَو مَع ءم ماي ٌريَِّصلَأ اذلهف

 امو رخل ِنَمَزلأ َنِم ركي هيو « وهي هو « ماتي « سفت نِ اَمُهُدَحَأ ؟ ِنيَمَز يف َوُه



 ٠ ملقا ىو » 1۸

 هب ٍسْفَتلا ُلْهَج هَعَم ْنُكَي مَل اذ ٍلْفَمْلا َمْلِع حب امف . ٌرْيَغ ال مكألآ ُمُهَق وُ مالا نإ

 ل اَنَأ . تلا نب ةقيفحْلا هذه عبو مهي ةبرخشلا يف ءال معلا بح . اإ دان
1١ 

١ 
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 َبَهَذ - ٍءْيَشب ايش ُريِتعأَو « لا أو بدأ كد ْتْنَقَوَو . ٍشابكلا مرق نِ اٿب ُتْحَلاَ
 ساما ند

 َنِإَف ؛ َيلَع الاب و ميلا نانو هلك ْيَضَع َللَحَتَو « يصح ئرتسآَو « وْفب يرد

 ُفرْعت ال حولا . مْلعْلا ىلإ ْيِتَجاَح ُفاَعْضَأ اَهِباَبْسَأَو اَهاَوُفَو حول ىلإ ذِي يتاح
 هام اق هدسام سا سك 2ا هم سكس ر 5 0

 اهءودهو ١ نْيَمَيلا نم اهظح فرعت امنإَو ؛ عجول همس أ ایش الر « ْتْوَمْلَأ همس أ نيش

 rue e هم لس ع اش ر س م م مص و مدار و اس رە م
 . ةَئقْيَتْسُم ةئداه ْتَماَد ام ةَئِمْؤُم اَهَراَرَفَتْسََو « ظَحلا اذهب

 املك لَه ؟ ُناَسْنإلآ َُلُكأَي ْنَأ اًتِدَحَأ ىَّلَع اَمَق ؛ ٌريِغَّصلآ ْمَدَجْلآ اَذلَه َقَدَص شاو ْدَقَو

 لس ر
 ! ةهتقفن هيلع بجت ْنَمَو هنأَرْمأَو باو هب هماعط و

 مُهْرَأ نأ ئل یني ني اَم ْيِرْمَحََم هَل ا إ ِناَسإلأ ىلع يتقفن بَجْو لهو
 . هم ُهَنقَرَسَو فلَعْلا هتملظ انأ نبأ ادب سفت ىلع ُتْرَرْفَأ اذإ الإ مخلل ِئَمَلَظ هنأ Ma 7 32 كي ف ا وک

 يف هداف ؛ يه هَ ْنَأ اَهُطْرَشَو « اَهِطْرَش ىلع اًهيطْعَأ : ةاَيَحْلل ءىش َوُه اَمّنِإَف يح لک 3 3 2 7

 ؛ لَو َرطَمْلا نأ نقيس امك تقني ىح هلع هفت رو اده فرغ نأ

 ‹ ُهاَيِإ ةّصقاَن ال ُهَل َةَمّمَتُم ؛ ُهباَهَتلآ ِتءاَج ٠ َّنَأَمْطَو َنَمِيَأَو ( َكِلَذ ) َنَمَف اَذإَف . رّضخألآ

 يف ءْئَش هنأ وحلا بسَح اڏٳ اا . هَل دَعأَ اَّقَرَعْدَ َناَكو اَدحاَو ىَرَْم لآ عم م ْتَرَجَو

 ءاَقَش لكف « ٍمِيِعّتلآَو ءاَقَبْلا يف ذ عّمْطلآ ٍمّهَوَت ْنِم « َوُه ِهِطْرَش د ْنَلَع اَهَيطْعَأ ْدَكَو « ِةاَيحْل

 اًهئِْجَم يف ذئتيح ةَياَهّْتلَأ رك ال ذإ ؛ مُهَوْلأ اله ْىَلَع هلَمَع ْيِفَو « كاد ِهِمْهَو يف ّيَحْلَ

 ب نأ اهبكتت نِ عليو  ةَسْقنم ةمداَه تو ء هلع رخشلاب ترث ةت ةبرقعلاك الإ

 ! ءئجت َنْيَح م وت امم ارش « َءْيِجَت ن لبق مِلْؤنق < : امالا

 اًدِعُم شيمي َةياَهّنلآ ا قم تنوي لا نإ : نإ لا مذ اًميكَح لَو يدا دق
 ٍرِضاَح ْيِف ُهَرْمُع ناک اهب اًيِضاَر َنْساَع نإ « اهب اًيِضاَر شاع اھل اًدِعُم ناک نق ؛ اه
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 صم نأ م ُنَمّرلأ عيطَتسَي الف « اًَهَرخآ ٌنحْيَو اَهَلَوَأ ُدَهْشَي ةَدحاَو ٍةَعاَس ئف هلاك « ٌرِمَتْسُم

 حبلا يف الو « حبلا دعني نأ ليلا يف واش ريَ . هيف ُمِجَسْنَيَو هم اني ماد ام هيلع

 «وتیاھن درط ُلِواَحُي يذلا ُمَتلأ َوُه 7 ةَدحو ُناَسْنِإلَاَو : : ْيّدَج يل َلاَق . َلْيَللا دعني نأ

 لع ةيجدتملا ةملظلا حطني تيه , ليلا هرب نأ نري يآ قر ٌرخألا شكلا ءاَفَش ىَقْشَي

 ! . . . ُهُحْرْحرُيو يترقب للل ليلا حطني هَل هنأ حظي د قدي َرْهَو « ضْرَألآ

 اًمَم ِهسْفَن َْلَع ْمَمَج اإ ام َناَوْيَسْلا نإ : يِنْظِمَي َرْهَو ُمْيِكَحْلآ ُدَجْلآ َكِلَذ ىل لاق ْمُكَو

 انيس هفت ىلع هسفتب اَيِفف ةابحلا ئطنُ ٠ اقش اسم اتاتنإ مهلا اذهب َراَص « اجار

¥ # ¥ 

 يف تنك َةَعاَسلآ َكّنَأ يبق يف ممي ُهَّنِإ : رشْبكلا هل لاق ءر هموت نم ُديْغَّصلأ َكّوَحَتَو

 ! ْئَعْرَمْلا يف ال حملا يف اتع ت تنأَو اًحِفَتنُم كلاب امف « ٍمْيِظَع ناش

 ْحُمَت َتْحَبْصأَو . َتْفِرَخَو َتْمِرَه َكّنَأ ُتْفَّقَحَت َةَمَحَ ْدَمَل . . . ْئَدَج اَخَأ اي : ُديِمَّصلَأ لاق

 س

 َحْبَدلا َتْفَصْوَو « ِءاَضِيْبْلا ةَرفَسلا اَنْيَلَع داع َناَسْنإلآ اَدنَه نإ : َتْلُق َكّنِإ : لاَ

 يذلا َلُجَرلا َكِلَذ تخطت نأ « ئَرَأ امف ثأر ُْتْفِن ْدَق َةَعاّسلأ اَنََو ؛ لَكالاَو َعْلَسلَأَو
 ْيِن تمل « يناسب ةَرْفّشلا ْتْذَحَأ نإ م 4 3 ُهَتْعَرَص ىح وب ُتْجهَو 2 اته ىلإ انب َءاَج

 عيوش ما 3

 هذي تذل مث تحب ىح هرخت دم هلم u ُتْفَرَع اَمِيِف لَو ُتْفَرَع امف ؛ ْئِمَق ىف اًهتكلف ةغضم

 ! ُهْنِماًقاَذَم ُحَبْفأ َرْه الكل يف اَنَفَع الو اتل

 اتريَعل َنْوكَن نأ اََدَعْسَأ اَمَف ؛ اَنَْلَع شيعي 2: هو ٠ ات ىّذَعَتَيَو « اًنَمْسَل ُبِيطَتْسَي َناَسْنإلا نإ

 اَمُدُحأَت ٌةَداَعَس َوُه ُهاََقْلآ اًذنَهَف : انس نم ٠ اهئ ةداَعَس ُءاَنَمْلآ ناك اَذِإَو « ايو ةد

 . اح نلمح يلا ةقيفحْلا قالا اً هني ا کت
 امْعَأ َلَضْفَأ لَمْعَت تَقَلِطْنَف رح ْتَراَص ا 52



  Yeملَقْلا يَحَو١ ش «

 يضف لَ ؛ ناَسنإلا نِي ْفَرْصَأَو لَ اذهب نحو « أَو َتْفَدَص ذقل : ريكا َلاَق
 . ٍفْوَضْلآَو ةبلَعلأَو رهقلأب الإ اهنم ْئِطْمُي الو. « اهَطَح ْنَلَع اَِلاَكَتُم « هسفتل اًذخآ َرْمُعْل

 أ َلاَمَت ؛ َمَّْنلآ اددَهَو محلا اده ْذُح َلاَعَت « ُحياَّذلآ هبا لات
 و 2ص 2

 ! . . . دال اهنا
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 يف قت ائی اَ فَي ارث « اني رص دعب ترث فط اَشاَب نالف ْنْبَأ ْتَمّصِع

 َنِم ټا نيب َوُهَو . ةَرَجَشلآ َلوَح ِةَرَجْشلا لِ لِي ولأ نم هحْوُرل ناک « زل ٍلالِظ
 سوا ل وتم لع ۲ ولا رمال اهل« نازل ايد نف ذ ءاَرضْحْلَأ ٍةَكْوّسلَاَك نايبَصلأ

 ررر ر رہ e ر و م
 . حقوتنو سبيت نأ الإ وش أ ْبْذَكَت

 ْ نيل ريدم نإ : لاَ نبأ ُهْنَع َلِيْس اذ « اَذَك ةّيرئدْمِل ٌدْيِدُم [ اشاب ] ناف هوو
 نْيَتَرَم اًرْيِدُم ُهاَبَأ َلَعْجَي ْنَأ الإ ' بأي ِةَممّْتلأ رذُرُع نم هناك « بيرلا اًدنَم وذي داك ال

 تلا زب ا ایکو  ِءاَبنْعالَأ دالا ىف بألا َةَْيَس اًحاَقَو َةَئئذَي ةَمْعَنلأ نوت ام اًرْيِثكَ

 ! ُديَغ ال تامل َنِم ىَتِ ِِلْهَأ يف

 ىلإ ِهحبْسَم يف رئاطلآ رسنا حاج يلع هناك ةَلَِْمْلا ٌولُع ْنِم هاب نا ٽَمْصِع ير ْيِفَو

 ! ٍضْوْعَبْلاَو بابذلأ ةا ىَلَع ِةَلِْئَمْلا ٍطْوُفْس ْنمُهدْدِع ْمُهَف سالا نم ٍلاَمطألآ ءابآ اأ « مشل

 نف ِهرْثِإ ىلع ئسْمَي ٌيِدنُج ُهَءاَرَو الإ اهْنِم حور الو ديَسَرْدَم ْىَلِإ رْيِدُمْل نبأ هذي الو
 َءاَرَو ىدئُجْلا ادله ْنْوُكَيَف « ِةَمِكاَحْلأ ةّوُقلأ بأ يأ « ِرْبِدُمْلآ نبأ ناك دِ ةَحْوَرلَأَو ِةَوْدمَل

 ادم نأ ءاَعْمَج ِةلباَسلآ ِتاَعَلب ةَيرَكْسَعْلا هراس صفت « سالا نک ةئ 1ك لفصل ادله

 ْوَأ ٌيريلكتإلا وأ « ٌيِسْنَرفْلا وأ ئنايلطلا وأ « ُنِناَْوُيْلا وأ ُنِبرَعْلا هار اَذإَف . ٍرْئدُمْلأ نبأ َوُه

 ع ةثلاثلا ةنسلا « م ١418 راذآ /سرام ٤ = ه ١707 ةنس ةدعقلا وذ ۲۸ . ۸۷ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ۳۲۳-۳۲٣ : تاحفصلا



 (ولقلا يخو» ف

 وب ْتْعَدَصْنأ دق ريك هلآ ةَعيبَطلآ املأ هَل َدَهْشَتل ةَلماَك نييس رع نبأ دل لب ؛ سائلا ٍِاَفْطأَك

 ْحَّضْنَيَو هُمْ هب لفط ارو ةلذكلا لج نم ينج ا ئشنَي فيكم لإ ! ٌةَرِجْعُم

 براو ٍنطَوْل ُكِراَعَم ْنم ِة ٍةَكَرْعَم يف رف دق ٍةَمْيْرَم ديرط ناك ْوَل ُيِدْنُجْلآ اًذلَمَو ؛ هرم

 اُم ركل تراش يانج الإ وص امل ِريِوصَملا يلع اَهُدِِلْخَتَو هتميزَه ْيِف ُهُديِلْخَت

 . 01 ركن ةا د : اهتخت بث ةروُص يف ؛ مِداَكْلَ ِرخَّصلا للا اله ليل
*# # # 

 َّنَأَوُه : ٌدح جاو لو ال رض يف ُهُُْح روکا رظنملا اذل سب

 ‹ ٍبِصْنَمْل د للجدل باک ؟ انه ني ؛ هذه َْلَجَو كل ترص 3 : الا قو

 ER . . . ُهَقَدِص : ْيَأ كبك هلع
 تت

١ 

Cê 

 ُتاّيِصْخَّشلا ِتّناَك َتَمَو . ُنَحْل هيف ُلَذْخُي ام لك ْنِم اَمر ساقي ةدعاَقلا هذن َْلَعَو

 نأ لع ةَهَرْكُم لَ نأ ةلواَحُم اَهَجْوم جهت ناعما هِذَم تقع ةيواسلأ اعمل ق

 0 ‹ ِهِعِضْوَم ْىَلَع ِءْيَشلَأب ليقتو ؛ ٍةَفيِرَط ىلع مِنَ الو وه هج نأ میت ا لز

 ىلع ُهَمألآ ْنْوَحَت الو « اًهِئاَرَبكِب 3 ئالا نب ةع ل ضف وعضو رک لإ وب زب امرك

 ا ا آ ُةَئيِهَت يه َكْلِتَو ؛ فاك دقق وذم الإ اهيل لو يب اعلا لک

 هب ْيِمَنْحَي قال ُةَعْيِبَط ِةَمألأ يف انت َكْلِي ْنِمَو ؛ اًمراَبك نِ رکا وه ْيَذَلأِب تيلَدبأ ئتم
 ت س س E وے و 2 وو

 ! ةَلْوَّصلأَو ةَلّذلَأ َنَْب احل َةَمْلأ هب مظقنتو « ربكلا ّنِم ُرْعَصل

4 %* «7 

 ْمَلَق تَمصع جرف « َةَسَرْدَمْلا نم حاَوّرلأ دعْوَم نع موي تا ُيِدْنَجْل َفلَخَتَو

 سو « رولا يأ مه نیو قتيل وتلا نر ضن يمحي ذ 1 5 « ةذجب
5 

 .cC ا هِلاَيََح يف قرط ِتّسِبَلَو « ٍةَعْيبَطلأ يف ةَرَماَخُمْلَ ىلإ ُهَتيِنَح
 ا 1
Ê 1 i و f 08 

1Le اا 

 ثق حار تب انآ هو 20 ْمُهَو « نواس َتْوُدباَعَتَبَو َنْوشَوَهَتَيَو نوب لي ةقزألا 11
2 



 فر يعفارلأ قداص ىفطصم

00 org f ا BS o o هس هس ر رع لس سام هاش 6 r 
 اهْيف ْئْشْمَي يتلا ةرؤصلا كلت ْنِم ههْجَو ىلع َبَرَه و « ةلايخ ءارو ثّمصع قاَسْنأَو

 و 2 ر سە 2 هر ر 2 4 س5 5 رَ م هوم

 ناك ْذِإ « ُهُقِرْعَي ال اَمَو اهم فرعي اَم لابي ال ََّمِرألآ يف َلملْعَتو « ريدا نب أ َءاَرَو ٌيِدْنِجْل
20 

 . مزل ِنُدُم نِ ةت يف اهب ملح اَمنََك نبع وک وو فب
 َفَقَوَو ةيحات دجتناف ‹ يِنايْبَّصلَأ ُمِهنَأَشِل اوُعَمْجَتْس ٍدَق ٍلاَمْطَألا َّنِم ةبكبك ىلإ یه

 قلب ك ذك حتر ٠ نالا تو دينسب لصق « ميكب ذأ تیت یک لإ ني
 ْنِم « ترض اَمَتلَأ برضا : هَل ُلْوْقَيَف « وْيَلَع يدع وأ ئَدَتغأ اَذِإ ُبِرْضَي فك َرَحآلآ هلع

 َلاَقَف ؟ تام ادو : رحال لاَ . نلت َقاَرَم نم « ٍمْوُقْلُحلا ّنِم هجو ْنِم ءوسْأَر
 . . كمل انآ نإ َلقَتالَف تام اذل : ُثِيِبَخْل

 ب رشا هت نب قرط لإ: ل لق أ ِهِبحاَّصِل ُلوْقَي الفط َعِمَسَو

 ےس رس

 َةَداَعَس اي ١ : يِ اوُلْوُعَو اَوَلاَعَت ! ٌرْيِدُمْلآ اأ « دبل َداَلوَأ اي : َلاَقَق ٌناَطْيَش مهم ماَقَو

 ديرب ْمُهَل مدن نأ ٌعْيطَنسَت ال اًنكلَلَو « ِسِراَدَمْلا ی َباَمَّدلَأ نودي
 َنْوُدْيرُي انَداَلْوَأ نإ ا اشاَبْلَ ٌةَداَعَس و 9 دحاَو ترص یف ٌدالْؤَأِلا َلاَقَق

 ْمِهْيَلَع رف « ٍتاَفْوُرْصَمْلا ُمُهَل َمَقْدَن نأ ْمْيِطتْسَن ال اًنِكلَو « سراَدَمْلا ىلإ َباَمّدلآ

 . ِتاَقْوُرْصَمْلأ ْمُهَل عقد اَنَأَو « ةَقْيِظَ اَاَيْنَو َشِباَرَطَو ةّيذخأ مكدالوَأل اوُدَئْشآ : ُهُنَداَعَس

 كوب كَل ِرَتْشَي مل اًداَمِلَ َتْنَأَو ! ٍرْيِدُمْلآ َةداَعَس اي : َلاَقَو ْمُهْنِم تبيح ويل َرَظَن

 ؟ ...ءاذح

 كرم د كر سر رو Tull ofr 8 ع ر يا 0 ا

 رْهظلا تقو ةَسَرْدَمْلا ىلإ ييلسْرأَف « رْيِدَمْلا ةَداَعَس اي كب انآ : ٌدْيْغَص لفط َلاَقَو

 !...طَقَق

E2 د  

 رس
 لَ اَهِيَلَع ِءاَرْضْخْلآ ٍةقَرَوْلاَك « اهساَسْخإِب فرو زتهت هسفلو عمي ر e يب لاوس
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 هام : ناک



 ملقا ينَو» 7

 هب ُرَكْسَي اَمب رس 9 ؛ ِسْمَّشلأ ٰيف ةر ةَرهَزلاك مالكا عاَعش يف حقي هبل َدَحأو ‹ یدل
 ا 5-2

 وكيل

 ٍرْكّشلأ ُباَبْس 10 ايهم ادعم دعم ولا ناك ةا ْمُهَل دَ بح لاقط

 . لَم انف لفل أر ٠ ينم اهني ن هزل نأ ايدل ماَمَتَو « ةوشلار
َمج اهْيف ٌقلَطْنَي يح ةَعئبَطل هذلَه ن ٍرْيدْمْلآ نب ا ّسسَحَأَو

 ى مهَيِجَس ْىَلَع ٍلاَمْطألا ةَعا
 میچ

 هرات ةر لطلب دزجلا ور يهو اهل نارنج ال يت سرنا يا هيو

 و رو
 متا وه

e 

 ا

 اَمب ُهْؤَلْمَت هٿ د اًهْئِم ُهْغِرْفُتَو « ثا ام یو ها هَل اَهْعَمْجَت هٿ ُةاَوق دف هباصْعَأ قدا نم

 ادن اتا اذه يقل ثوب ململ ٠ ليات ومن كيو ٠ ديار

 نِ ةد « ٍةدئَج ءان رَ امید اح ل او « هل علي نم رش الو سقت عیب نأ

 ةَرضَت ملع « ةاَيَحْلَ هِذاَم يف مَظعألا ملعلا يفلت «ٍراَكيبالآَو عاَدبإلا ٌرِس ىلإ لك اًدنَم

 نلعب ندو « لاما لعمل قلطتملا جالا ىلع مطَتَو « اهحوعَو اوس هَ
 « َنْيِدِماَخْل ٍسِراََمْلآ ٍلاَمْطأك ال ءوب ُدْوُفَتَو يف ايلا ر روف « رْهَتلأ يف ِناَضَيَمْلاَك ُهاَيْند

 ةايحْلآ يف ُنيِكْسمْلآ ُنْوُكيَف ٠ ُكْمَلاَع الو هْدْوُجُو هَل َسْيَلَو لفطلا َلْكَش ْمُهْنِم م ٍدِحاَوْلِل فرع

 ! يليا يجر مومل امم ذقو « ارخص الفار مث « امج الر

 ْنِم َكَرْدَلَق « اًهراَرْسَأب هبل َْلِإ ْتَحْوَأَو « ْتَمْضِع يف اهني ضألا م حور تبدو

  ْمِهتَلْوُمْطب ءاَدَمْسلآ مه« « ِنيِكاََمْلاَوِاَرَُْلا دالوأ نِ ءاي امالا ِءالْؤَم نأ هرؤُمش

 َءاَرَو ئشْمَي يذل َيِدُْجْلأ كلَ َّنَأَو ؛ ةََوُفطلآ يف ف ُنْيِكاَسَمْلاَو ءار ْمُه ُهُناَمَأَو َوُه هاو
25 

 يف لفعل ةّيِلفِط يه ْتَناَك ذإ ٠ ٍمْوُلُعْلا َنِم ٌرْيَخ َباَعلألآ َنَأَو ؛ نجس َوْه اَمَّنِإ ِهِمْيِظْعَتل
 رم ا

 ةكوفطلا ميف لف « عاب نع وحث كَم ايفو لب ب ةر لج ٌمولْعلآ اًمأ « اهو
 لفط لوألا يف ْنْوُكَيَو « ِهِذَم ىَلِإ اَلَو هذه ىلإ ال كلذ َنْيَبأ 02 « ٍةَلْوُجُولأ س اَسأ ُمِدْهَتَو

 ْحَُوَحََي ال يذل عساَرلا هب يه َنْوُكَت نأ بجي لفل هس َةَسَرْذَم نأ حمَسَو ىأَر ام ّنمَحَأَو
 لو زشت ديف نكي الو « ةينيطلا ةككرح رعت « نينا هتلر ميف عرب ذأ

 « ساو هولا رك نأ عساولا تبل قس لب ؛ اصلا نم يصل لاَ الو ٠ ةع
 لم لإ زلم لإ لزم نورت فعلتم لاا 0 5

 د 3# #



 Yo يعنارلأ قداص ىفطصم

 و

r 46 لرتستو بيق لوط . توتا مالخألا ولم محي تضع اكد 

 يف ٍلفطلاك ْمُهْنِم وَ « هِلَخاَد نم ُهْكَوَحُت اهنا ٍلاَمطَألا ُتاَكَرَح ْتَناَكَو ؛ ُكَساَمَتَتَو 5

 وع

 واحخرَو <

 هلف بوتو ‹ ٌحَرَفْلأ ُهُريِطَتْسَي ٠ ِنْيَعِراَصتْمْلآَو ٍنْيَمكالَتمْلا ُدَهْشَي َنْيح امس |

 تح ؟ نوف عوتجَتَو « ةثلج فتحتي دفق نمت ء هي طو هجرتي شيل

 برص ةَكّرْعَم ٌٍضْفَيَو «دْعَرْصَيَو ُهْروَكْيَف رخال ٠ و ِنْيَمْصْخْلآ َدَح َدَحَأ دخ زاظيس هت م

 ارنرخلأ 5 ةنيللأ هب رضب ٌيِدْيِدَحْلَ
 س

E 
r 

A 1 

TILTيف ِقلَعُمْلا سْيبَحْل ا لع علا  
 ةاّيحلأ ةبئو بو اذإ ملأ ٌشْحَوْلَأ ىلع ةَباَعْلأ قار و ؛ ُصْمَقْلأ ُدْنَع جرف اَذِإ ِراَمْسِم

 ايلا ني تأت سمو نب ريا يِنَطلَأ ْىَلَع ةالقلأ َلاَبْقِإَو ؛ اهب َراطَق

 رهت مث « اَعِيِمَج ْيَلِإ اوُرَظَنَف . ٍرْيِدُمْل ُنْبآ ان ل ناقو ةامجْلا يمك مو |.

 هاد نإ : لاق مهم َلاَقَو « مهيأ نيب ةَريعَصلأ ْمُهُراَكْفَأ ْتَرَفَسَو ١ ضَْب ىلإ مُهُضْعب
 ريدم هاب نإ اه طوق

 . ! َصلغج ٌمأك الو ٌيطْنطْعَب اي كّمأك ْتَسِيَل : ثلاثلآ ل Wp) - اک هلو هر ت ی۴ و سرك ا # قرع ن7
 ا و ند یل قدي 2 و 1 ا

  eو ت ر ر و لف رر 2
 «ةبذتجاف « هَعراَصأ فيك مكيرأل ِتأيلف ؟ اذنه ُصلْعج ْنَمَو : ُنِماَخْلآ لاق

 - را وس ما ع ل  Biot 1م ر وە ر
 ئلع ٌرْخَيف , ٌةكرغأف « َلْذاَخَتيف « ةعفذأف « ٰيلجرب ُهلْجر لقتغأف « يدي ب ةٌرصغأف

2 0 
2 ok *ى. هرب س 

 راَمْسِمِب ضر الآ يف هرمساف ؛ ههجَو !

5 
0-0 0 Ca ىف كلوا ْوَل ٌصْلْعُج هلعفي ام ٍفْضَوْل قدا تفصَت َكَْنِإ ! ام 

 . هلله اهن « ةبنرغ ٌبَسْنَو ٌءاَمْسَأ ةَماَعْلِ )0(



 ململ ُيَحَو» ۷٦

 ! ْصْلْعُج « ْصْلُْج « ْصْلْخُج . اًدَوُهاَه ! ْمُكَلْيَو : باسل حاَصَق

 ُحْيرلآ ُهْنَبَرَص رجلا تخت ٌفاَجْلآ ٍقَرَوْلاَك اَلاَمْسَو انيمي نوفل ريا

 ان. كب زيتا لاق اراز يشأ نإ اوُباَتَ ؛ مونا نم يصل قق هَر

 هلع قوا مث ٠ يشن يف هةيمطأ الي لإ ةرطتنأ « ناو ن اج َوُدْمَي ْنَأ ُدْيرَأ ُتْنُك

 ند همام يذلا ِرَظْنَمْلآ َكِلَذ ْيِف ٠ راجا تنل »لملاك هش

  ٍةَلْيِمَج ِةَقْوْشْعَمِب ٍقاَّشْعْل ة ءاَحإ تعض اوما .٠ . اًعْيرَج ناضل هَقْهَقَر
 رندا نبا لآ دو ؛ ةوظْحْلآِب صْوُصْخَملآ َبَدَمُمْلا نوي ْنَأ ْمُهِْم ع واب

 هذه ْتَدِحُو ولف وول م ن كي ٍرْيِدْمْل َنَبأ نَا لجأ نم ْنكلَلو . ُبْسَحَف

 وعي 5000 ىلإ مهني ةعاَسلآ ريمَأ نوک ْنَأ هْبَسَن ُهَعََم اَمَل لار نت عت شلل

 . . ٍلاَبَر نبأ

 عَم ُبَعْلَي هفت ُرْيِدُمْلا َءاَج ْوَلَق ءوب ٍصاَصتخالآَو ِيَبَعالُمَو ْتَمْصَع ْيِف اوُسَقاَنتَو
 ر i ع ه5 وے و 6

 ؛ ٍخاَبطَو يِْرْحَو « ٍلاّمَحَو اَنْ  ِداَّدَحَو راجن نيب ْمُهَو « ُهَْوبَكْرَيَو کریو مهاب

 نبأ يف ٍلاَمْطَألا ٍءاَلُؤَم عماطَم ْتَناَكَل  ٍةَلْيَِضلا ةَبسْكَمْلاَو ةئهملا يود نم ہلا

 : رثا يف ءبآلا عباطم ني رب « ِرْيِدُمْلَا

 لإ ةاَحالْمْلأ هذه ْتَعَجَرَو « ةاَحالُم ىلإ ْتَبَلَقْنآَف « اًهاَرْجَم َرْجَم هتي ةف ةَسْفاَنْمْلا ترجو

 ُدِصْقَي ال ذإ لع وذنب اأو دنع رمق ادي عَِجْل اََدَه ربما ُنْآ َداَعَو « ةَئَحاَشُم

 ! يلع ٌدَسَأَو دل اكن َنْوُكَيِل 1 هح يَ دمع دمعت الإ ظيَمْلاِب اَدَحَأ مُهِْم ذَحَأ

 لئلا يلا ادله ْمُهَدسْفأَو ء ُلِياوطلا مهي تأَقَتَو « ٍضَْب ىلع موضع اور َماَظَتَو

 « ٍدِحاَو ير ۳ ميسو تعج دق ! اهمال ةلوفطلا كارذإ بج ام اتو . هَ
 بولا يف مه ْمُهُدَحَأ َُرْطاَخَف « رْيِدُمْلأ نُ رباب ْتَطاَحَأ ةَدحاَو ٍةَماَفَس ىلإ اًعيمَج اوُلَوَحَتف

 يف امل َكِلَذ ىَرَي « ُهَمَقاَدَو رْيِدُمْلآ نأ هيلع أو ؛ یک ریو رهط ولع ن الإ نیا ٠ رمق

 را م

 اَذِإَو « ٍبَجَعْلأ دشا وب ٌلاَمْطَألا ُبَجْنَي ت « بْيكرَتلأ قب و و « حاولا ضرع ؛ ِدِراَمْلاَك يان راگ )01(

 . ةقحار عاش نيف لراس نإ افلا ٍءالْؤلَهب بسب هلم داك اَمْيَسلآ يفد ةْوُدِهش



 ف يعفارلآ قداص ىفطصم

 . ْمُهَءاَبآ مهقرعيل اب أ ُركذَيَو ةَلِعْلا هذلهب ُنَتحَيْدَكَي مل يأ ةَوطَسَو عِبَسَتَو هِفَرَش
 وو وو

 لا حمو كلب مهعوزر يِطاَيش ْتَصَقَرَو « هال تَراثَو « ْمُهْواَيِربِك ْتَجاَه

 « ملال اًدلَه يف ىَرْبْلا لْئاَسَمْل هانم مهيب قلك ؛ ئه ةيرْخُس ِءارإب رّقَملأ دقح

 نشا 2 ا ٠ مُمَدَحأ ني رس ‹ هيلع ةَلوّصلل اوشو

 َلَدَجْنآَف مهيدي َُنَدَحَأ مث ! . . . للا بنك اك مهي وَ ماو

 1 بارلا ف ُهَْوْغْرَمِي هويَداَجَتَ

 ميلو « ثيل حنزأو يلب يل امنا « هجو ىلع مك بقنا ذإ كلل ممد

 َماَكَو . اَيَرَه َنْوُدَنْشَي اوُبئاَوَنَو ©! ْصْلْخُج « ْصْلْخُج » : امج اوُحاَصَق « اورطتف < « بارلا

 ُرظْني َفَقَوَو ! .٠ ريا نك 02 مولتو كي رو ا نم ارث لي نضع

 د « ٍبْضَعْلآ نم ُناَفَجَر وْيَلَعَو ُصْلْخُج ادب وص ہن رش هع مهس يآ اڏن
e 3_8 1ع قب نيج مجرات نف ٤ تنيشات وب امك : هس و عفش تم د قوت  

 هى عار هد لي 2F e وا و ا سعر
 ؛ ٍرْيْغَص ٍلُجَر نس يف كيتخُم ُهَّنَأ ريغ ‹ ْتَمْضِع ِتاَدِل ْنِم ة ٌرشاَعْلا يف لفط وهو

loمام ينثر عج ا 2 ر وور  

 هنم لر د نَا ےب ٌرِصاَقَتم نج هلاک 229 ضْعَب ْىَلَع هضْعب , بارم ةَلْبجْلآ ديش ٌلْبَع ظِيِلَع
Ig 2ر ەھ  

 ! يكي هَل وكس ٌلَبفَأَو ‹ هتوف لإ نأَمْطأَو « تَمْصع هب َسْنَأَف « ُدِراَمْل

 ؟ َكْمْسأ ام : ْصْلْعُج لاق
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 Car دب َسِيَل بْرّصلأ َنِإَف « اَدْلَج َنْوُكَت ْنَأ ُهَّلَعَت . ريِدمْلأ َنْبآ اَي ِكِبَت ال : ُصْلْخَج لا



 نحن . تأ َلْجَولا ُلَعْجَتل َعوُمدلا ّنِإ ؛ ار ر الذ هلع يو [وشألا نك ءٍراَغال

 ادلع « ساگا بز أ رفقا ب رض ف اإ ان
 ؛ ادله ن

 “'ونيفلا فْبغَرلاک تنا ٬ ٍرْيِدُمْلأ َّنْب ت بغ
 کن کل 37 7 و محض

 i Jh ٍةَسْمَلِ

 هيو نا لا ر وا س7

 ْنَم لكا الجر نوت ْنأ ُةَسَرْدَمْل كمملعت مل اذإ رّيدملا نبأ اب ٍةَسَرْدَمْلآ يف ملم ادام

 ُريصَت فیکو طا ن لح يفق تی رت نک ثق ادام ؛ ُهّلكأ در

 ؟ رح يف نالا نع اعياد دوك ريكا مؤرخ
 ! ٌيِرَكْسَعْلا ْيِعَم ناك ْوَل وآ : ْتَمْضِع لاَ

 ! ٌيرَكْسَعْلا ىم ناك ْوَل وأ : ْتَلاَق اَمَل اَرْيَع اوُبَرَض ْوَل ! ٌكَسِنَو : صلع لاَ
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 مكي مآ 00 3 = .٠
 ا ي اما

 . . ٌيِرَكْسَع يل َسْيَل نأ نم وٿ ؛ َكُماَعْط َكَلَكَأ تْغُج ادق « يخوت
52 

 ؟ ِةَسرْدَمْلآ يف اََلْثِم تْسَل َكَنَأ نم ةَوَقْلا لب : ْتَمْضَع لاَ

 ْنِم ال ِتاَساَّدَكَو ِقَرَو ْنِم لفط َتْنََك : ةَسَرْدَمْل هنآ ا تأ عت : : صلع لاق

 نرفع ةن نوحي يلا نأ وه قسرا ن ا ا ب تأ ! َرْيِشاَبْط ْنِم َكَماَظِع ْنأكَو « مخل

 32 نك 3

 يف هجو ىلع ُريِطَي ِنْوْيْجَمْلاَك َناَكَو « ٍرْيِدُمْلا نبال رَسَسْمْلا يرکش لآ 2 اًمُهَكَرْذَأ اَنْعَو 27

 َرَفَعْلا اذه ْىَرَي داك اَمَق ؛ هيأ نم افرح ْنِكدَلَو ويف اًبُح ال ء د 3 صع ْنَع ُتَحْبَي قرط

 )١( ماسب . شهلا قيقّدلا قيقّرلا : ينعتو « ةيلاطيإلا نم .



 ۷۹ يعئارلا قداص ىفطصم

 ! ملل َوذَع وُدْعَي َقَلَطْنآَو « هرب تَمْضِع َقَشَرَو « هد اَذلَه ٌرَعَصق

 ! .. . ينا بأ اهْنم كاب َناَكَو « ٍريقمْلا نبأ جَو ىَلَعةَمْفَصلآ تناك ! َِادَعْنِل اي
 د 0 %

 ‹ يتلو ل لاّمْلَا يف بحل لطب ىك َسِيَلَف ۽ وبلا مكبسح < ٠ ُءاَرَمْمْلا اهب

 . وجر هونج نف تالا ازجلا نك

 ها م ا

 يعفارلا قداص ىفطصم اطتط



 چ
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 مش

 ی چ
Aیہود ی مقا  

 « ِضْعَب ْىَلَع اَهُضْمَب ةاَضْعَأ ْتَمِكْرَو عطف منج هاك هبت يف ٌبكِبَكَم ُلْفَطل

 . هد ْىَلَع َلاَمَف اًهِقْوَف نم سرلا َيِمْرَو « بو ْتَيجْسَو

59 2 

 . ُهبِجْمُت مَ ْذإ اهله ُدوَصْمْل هدب « ةأرمال ططَحُم سَر لاهل نم اَهّنأَك ةاتفلاَو

 . اّشَق ْتَراَص اَهّنَأ : ةَرْهَّزلَأ ْىَلَع لوب ذل بس ام ن نْيْعَألل اهْيلَع ُدْفَمْلا بك

 لع تقلا ءؤَص بكشلا يقو قي ةدؤُ نف ةت ذأ « ِةَرْوُص ف ٌةَمْئاَن

 ءاهدح َدْحَو اَِيَلِإ َحاَبْصِمْلآ جَو اكلم ء ءاَمَسلآ َنِف أك ؛ لفل يف : اًهْيِحَأ جَو يقبو « اَهِهْجَو

 أ زتو تک نم اهو نو طع وو نيف يللا ل نرخ

  fوأ ا ٠ جيا نم او مالا ا ا 53

 . اهناَرحأ يف اًمِئاَد ُدْوُجُولأ اًذَه ديري 5 َدْوُجْوْل ُدِيرَت يتلا يه 7

Eرس م سو مش سل اق دز ع كيك ا مش ميسم لا  eنزخلا يف اهب يكف « اَهَحَرف ذلت َنْيِح قاطُي ال ملال يساقت اًهِتَعْيبطِب تناك اذِإَو هوم . . . ! 
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 ص 25 ع ابو د ه2 ول 0 ص ر

 يذلا « ٌيونتلأ دوج ولآ اذنه ئأإ ايَمطُم اات ج راس نأ لكلا نر

 . اَعَماَهرْدَصْىَلِإَو ايدل لإ جَرَحِمُأ نب نم َيَرَحاَذإلْفَطلآ ماد اَم هلم لفط لكل

 « م 1۹۳۴٤ ةنس زومت /ويلوي ١ = ه ۱۳۵۳ ةنس رخآلا عيبر رهش 1۹ « 07 : ددعلا ٠ ةلاسرلا )#( ١

 . ١54481550 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا
 [ فرصملا : 8ةهوادع كنبلا ] . كبل ةَبَتَع ىلَع نْيَمِئاَن هتحأَو وه ناك دّوشتُم لفط رقم )١( لاك هس ا سته ر رس سكت ا موم



 ۸۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 اَمْدَيَو ْتَماَن ! ئهنلإ اي . اهلفط ىلَع ٌمألآ ديك اهْيخأ ىلع ةلَسْرُم اَهُدَيَو يه ْتَماَنَو 31 مه اس 2 0 1 1 هَ سو. I ro ص ر
 ا ړم

 ! ةف م

ِل ٌلاَثْمَي امها مأ ؟ نالفط اُها
 هتمحر نم هللأ اًهْضَوَعف ء ِءاَدَعّسلأ ثيقش نل ةّيئاَسْنِإل

 - ر ر

 ؟ وب اًهنَداَعَس ْتَفَعاَضَت لإ اهم اقش دجت الآ

 اًدْوُجْو هَل ُلَعْجَيَم « رخآلأ مسجلا ْيِف ِنيْيبَحْلا ٍدَحَأ ُبْلَق ير رشي فيك ِناَرْوَصُي نالا

 بحل دوج هنأل اَِئاَقََو اَهَِداَعَس لَو « اهو هِي اين ا لص ال « اًيندلآ َقْوَ 2

 « بارلا لامل نيب قرف الف « ٍتاَمِلكْلِل ىتْخَم هيف َسِيَل ٌيرْخس دوج ؛ رنا وجو ال

 ىه ؟ . . . ىتْعَم ِباَرْثِلَو ىتغَم ٍلاَمْلِل ُهَدْعَب َنْوُكُيَف « ِتْوَمْلآ َمَم ظافلألآ اَيْحَت ْلَعَو

 ادي رشا اع لل ةيعلا وي ني 5 ْتْوَمْل ُهْلَعْمَي اَمب اًهْيِبس لَم يذل 11 ٌبُحْلأ يف َكِلَذَك
 ر

 1 5 ڈر اّن دَ

 . سف َءاَرَو َرَخآلاَو < يذلا َءاَرَو َنْيَمَلاَعْل دحأ
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 لَ فح « ِدَيْلآ وذهب هِرْوُعش ْنِمَو < نيكل لفل ماني ةدوُدْمَمْلأ بخألآ ِدَي تحت و صو

0 2 

٠ EETرَ اکو . بخطأ دبل ملاح ميخأ يف جب ر مادام  

 0 ہما تج تخت ت مح رحال ّضَعْلا همحَل مَمَج ذَقَو « ِيلَعُمْلآ شع يف رطل خارق

 . ٍشْيّرلَأ َنِم ادر وجو ُهَلَعَجَو « َمِيِظَعْلا نْكلا هسفن ْيِف ٌقّيَض َنيِح ةَداَعَّسلَ

 يف ةلوفطلأ ُلَعْفَت اًذَه ْيِفَو « اهليِدْبَتَو ق اَمَحْلأ ريغ هوك ُكِلْمَي ْنَم م لَك ُدَعْسَي َكلَّذَكَو

3 0 

 رس 3
0 

 .. ةفسالفلا ر اَنْعَأ ةامُج يف العلا ةف ثاًرجغم صعب لع ال ام ارفع ةا

 . تلي وُ نيل او « ةطلشلا او نني الو « يلا الج ننزل ص اتر

 بذل يف ْمُهَيِطْمْل ف ةَمْحَرا وشي أ نبع الواح ْمُنأ الإ - ج ِتاَوَهَّشلآِب اوُمَطَحَت َنْيذَلآ الَو

 َتْسَت ٍبكاَوَكْلا ِةَمْسَأ ْيِف مئاَتلآ َنْيِكْسِمْلا َلْفطلآ ادله هلو د ام ِتاَوَهَّثلَأَو ٌبُحْلَاَو ٍةَطْلّسلأَو



  A۲مّلَقلا يخَو» «

 دب 1 2
3ê 3 53 

 تلق هو ؛ لر ةَكِاَلَمَو ُدَعْصَت َةكْئالَم اَمُهَلْوَح نأ فسم اأو ِنيلفطلأ ُدَهْشَأ تف 2
 ذو تموت نأ علو . فيول وريكتفلا عمال او تخل فازت ني عضم
 يخ ام قر هجاتجپ يدي رع لَ ادعو : وَ امر اد لعل اهات نم
 . ٍرَمَقْلاَو ٍسْمَّشلَأ قوق ء ءىلالَتُمْل رولا َكِلَذ ْنِم ةَسْمَل ضزألا يف اهب دج ٠ اَهِنَلِإ يسم

 خس هلاک ,اَحلاَك درسا - ِنَْماَلْعْلا ئأْرم ن ني يللا ةملُظ يف كلبا هي يب رهط
 َوْه ْوَأ . . . اَيوَّحُم : يأ « اَرُمَعُم َقِلطْنَيِل هَل حتي م « حصا ىلإ ةُكسنُي ٍناَطيَس َلَع لق
 « ءب فلآ ُهَحَسَمَف هِسْفَن ٍظْوُظَُحَو هسفكب الإ زز خلو قتلا شاب َرْفك راج منج
 : هِرْفُكَو وماثآ ياعم دوسلا مالظلآ اذنَه نم ُهَطاَحَأَو

 ال مث مهل ىَرطلأ أ ىلع نايب ِِلَب رامطأ يف ٍناَمِئاَج ِناتطب | اج ا
 عضو ْيَذّلَأ نم َو ؟ ةيحلأ ةَتعَللا ذهب َكئَْلا َنَعَل ْيِذَلآ نم ىَرت ! كبل ةبتَع هبت الإ اَمُهُداَسِو
 مز يديم نوح لا ني أ ين تيل نو را ن ن
 . . ُتْحْلآ اَمُوَلْمَي يلق نِ زار ُهَتِكَلَو ‹ ُبَمدلَ

 مبعد ام

 َنْيَبَو ينيب ٍناَدَتْمَي ُرْعْسلََو ٌركْفل اَذِإَف « اعم رْعش َةَيْوُرَو ركف ةيؤر ٍنْيلْفطلَآ ئرأ ُتْفَقَو
 ةايَحلآ يف ِءْيَش ْنِم اَمَو « ُرَفَمْلآ اَمهِيَلَع َدَتشَآَو مَ اهم نيست ف تعدو « اتوبالخأ
 . . . َةيِرْعّشلآ ْيَِمْوَُتْمِنَو ؛ اَمُهَرَس اَعَو اَمُهّداَك اإ

 اب امم جرف 3 اًميسلآ باب ىلع فِ انه نِي بذل يلع : أل لفل ل

 ماو 000 َداَلْوَأ یر
i 0. 2 0رە م ماك درس  eْدَقَو ؛ ةَمعّتلا حور مهْيف َفَرْعَتَو . ئجلآ زث ذأ ْمِهِيَلَع ىَرَي ءالؤأ ْمُه ام ٰيرظنا لاس هد 3 8  



 AY يعفارلآ قداص ىفطصم

 ٍدْلِجَك اًدْلج اًئِماَظِع ْىَلَع سبل نخ ب اا ؛ ْمِهِماَطِع ْىَلَع اًمهَل نوبي ْمُهَّنِإ . . . اوُعبَش

 ٌيِناَسْنِإ طح نحو « ٌلاَفْطَأ مه ؛ ضرألا دالا نح ائ ؛ متل هلْ ْمُهَنِإ ؛ ءاَدِحْل

 نأ لإ « ٍتْوَمْلا ُتاَرَكَس َوْه اتُشبعَ نحت اكأ ؛ وُب مك ةابحلا نف دوش ؛ سبا

 . اًرَّركُم ُتْوَمْلَآ اَنَلَو ‹ ٌتْوَمَو شْيَع ْمُهَل ؛ َتوُمَت

 يذلا كاد « ةَراَّشلا يبيألا « هربا ِنَسَحْلأ ٠ ٍنيَسلآ ضني الآ ِلْفْطلا َكِلَذ ْىَلَع ْيِلئَ

 يذلا ىل َوُه ؛ َقَرَس فز ف زوم ر اماَعَط قرع َرَس ذق صل لكا ئَوْلَحْلآ كأي

 اَذإ  ُنْسَنَو ؛ ٍقْوُلُخْل ريع ٌقْلَح هَل ؤا , ُلُكأَي ام ُبَرْشَي اَمنَأَك « ٍةَماَرَّلأ هذهِ مل هَلَعَج

 ب نبا ا ذه ر اعلا يك نع تاو ءا أ أخا نت هل

 ْنم ُمَّهَقَت ت ام الإ سی ضنا ا ١ قلَحْلأ ئف ْعْوُسَي ال ادساق وأ ائفَع ءُهانَْصأَو « ماعلا

 و ٌمدعَل هلآ تسمو ذج مل نو ؛ بالكلاو بارلا يخل ٍتاَْح نيَو ضذألا وُ

 ا لق كو ائيئْعِب مُهَعَم لك نوكأ | قار لل ذأ راق نف أ ان نعت

 َدَقْفَتَو « نيل انْوُدَرَف ٍدحاَو ماب مُهاَنِج ْدَق ن نوكته اًيْرَض اَنْوُمَعْطَأ الإو ْمُهَمِعْطَتْسَت

 يلو ليما نبق كاي عم يول

f 
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 اًعْوُج روض نحو ؛ اوُلُكأَيَ اوُدْوُعَيِل ‹ اوكا اَمَّلُك ٌةَوْهَش َنْوُروُضَتي ُلاَمْطَألا ءال

 أ ني ام ؛ ممرض مهنا نس ني مهو ؛ كأن الو عوج ومل « لَ الد
 أ ءار عيارشلا ينس نيب نتو اح تجوال نب مذ « بلك ي
 ! ٍةَمْوُحْرَم ريغ عمدو < ماض

 ؟ ُمَتْضَأ ادام َنْيِْدَتَأ ؟ اًضْيِرَع البو الُجَر ُتْرِصَف تربك وأ وآ
 ؟ ُدَمْحَأ اَي َْتْصَت اذا -

 ! ٍلاَمْطألآ ِءاَلْؤَم لك يدب یخ ين -

 تأ هلو « كام نیلا ا زغم أ دك ءالْؤْنَع نم لفط لَك « ُدَمْحَأ اي كَل هاوس -

 ر
 رو # 2



Ak.؛مَلَعْل يحَو »  

 نأ ... . ُريِدمْلآ هنأ نِلْعت ةَوْطَسلآ ّنِم ٍلاَح لع َمَْيْلآ ِيراَيَس يف اتر

 ؟ ُدَمْحأ اي ْعَمْضَت ادام -

 .ھ
5 
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 ن ےس

 محملا مهلا ٍلْجَرلِل شنت تينا هلا دنع ثّءاَج لآ ٍناَمسإلا برع أر

 هذه دانا رمأ يذلا َوُه ريما َّنِإ : نلوم ْمهَتْعِمَس .؟ تِنرَطلأ ْيِف دْيَلَع َيِمْغَأ ْيَذْلآ

 ْيَذْلأَف ؛ اينذلا ْبِراَجَت همكم ملو « اتم احلا نم ملعب مل لْفع لج كلَ « ةَبرَعْل
 ّنِم ُدِجَي ٍقْيرطلا يف يف عب يذلا يملا بع ال ُريِدُمْلأ هنري ال اَهِرْيَغ ْوَأ ةَءاَجْفْلاِب ُتْوُحَي هَ

 ظني ِهَبَرَع ٍقاَوَس بلقب ال « ٍةَمْيِحَر ِةيئاَسْنِإ بلب ِهِفاَعْسإَو ِهَبَدجَنِل ُهَتْوُردََي ْنَم سالا
 . شيعو قرر اَهّنَأ ىَلَع ةَبَيِصْمْل

 ّنم اًتلاثْمُأ ليخت نأ ُبِجَيَو .. . لك ايف نزكي نأ بَ وزد نامل تبرع نإ

 هَل عتق هيرو همت مآ لفل نكي ْمَل نو ۽ ٍسِراََمْلآَو تولا لإ عراََشلاَو قرا

 م ا
 طق اَمَو « اَهَراَبْذإ ٌةَربْذُم وأ ةبلقنم اينذلأ نأك ‹ طلْعلأ ىلع الإ ُهاَرَأ ال ُهاَرَأ ِءْيَش لك

 ْنم الإ اونْوكي نأ يعبي ال ٌماَكْحْلأ ٍءالُؤلهَف ؛ اهِتِراَجَم ْىَلَع ةّيِراَج اندالب يف َرْوُم مال تثأر 0 سم هيو عمر 7 ب 27 ورك دب وكس

 8 ةَوْسَقْلَاَو يول نؤناقب ال 5 ِةَمْحّولََو رقم نواب امك 3 ِءاَرَعُفْلآ ٰيحلاص دالؤأ

 ااو
 و

 « سَو ةبالَص ىلع ٿن ذق د ةَحِِرَص ٍةَمِيِظَع سؤ ب ةَهَْشمْلا ةميِظَعْلا َرْوُمألا اًوُمَكَقَِلَو
 , فلا ذأ نفقا أل تدخلا كرم ولأ ١ شتت ييو 0
 o٤ 8 سم €

7 1 
 “ر ةثداَح لك يف ةّيس اًبس ٍةَمِيِرَه ْنم قزل حربي مل ِءالولهب نْيَللأ ٍلْهَأ ْيِف نّيَللأ قالغَأَو

3 
 ألا حز ديف اتش اَبْلُص ناک نِ ؛ مو واحلا مَ ره و مخل مختل

 ُماكَحْلآ ء ِءالُؤلَمَو . اًعيِمَج مالا ْمُكَحْلَ ُفَرَّثلأَو يبل لَ اللو « َكاَّذَف ِءامَّسلَأ أ حورو

 وق جرم كلشلا ذإ ٠ مهيأ وأم نب اثق ذأ انه هل ةر ينل الأ: نم

 يذلا ُمِلاَّطلأ ْقْلْسْلا اَمُهْنِم ناك اَمُهْوْعَمَج اَذِإَو « كلل فَرْشَتْسآ هذلَم لات ْنَمَو « ىلا

 مُهَل روضي يذلا َمِيحَولَأ لحل اَُمِدَع ْتِنَح نم « اًولُعَو َةَوَطَسَو ةر ءادتغالا مهل وص
 نكت مل هت « بري نأ َاَرَأ َطْلَسَتَو مكَح اذ ْمُهَدَحَأ نإ . َهلاَدَتَو اَنبُجَو اًفْعَص هوما ذم



 ۸0 يعفارلآ قداص ىفطصم

 َيناَسْنِإلِل َنِبَدَألا صال يف أ « ةألِل ٌيِعاَمِتجالآ ]َدبَمْلآ يف الإ نلزألا هع رض

 ا ای ف ع يأ « ةَطْلُشلأ ْىَلَع نأ ام بان ام ورحب

 ِنوُناَقْلا ةَرُقِب يقالخألا أَوْسَأ َنْوُرْشْنَيَف « ِدْيِعَب كد ىلإ الاف الزان « ِةَئواَهُمْلآَو ةَحَئاَصْمْلاَو

 . وقل مه اَوُماَد ام

 ؟ ُدَمْحَأ :ءاَينْعَألا دالْوَأ َعَّنْصَي نأ دنر اًذاَمَو -

 اًفيِرَش لمع اًوُدِجَيِل ‹ ةَراجتلأو ةعاتصلا اًوُرْساَبي نَا بجي ِءاَينْعَألآ دالا ایا ۔

 قرف ناك اَمَل ئعاَمتِجالآ ْىَمَعْلأ الْوَل هاو هن 2 :نابآ يدب ال مهند دباب مهر نم َنْوُبيِصُي

 كالن يف لطم ريق ِنْبَو « عاَيّضلَأَو ِرْوْصَقْلا نم هيأ ِكالنأ ين لطب ريم نبأ ني
 عِراَوَّشلَو ِةَّقِزَألا نم ٌيدّلَبْلا ٍسِلْجَمْل

 ‹ هلل ةبيَطلأ ِمَقاَلْخَأب َمِراَشلَآَو َقْوُسلَأ َحَلْصَأ اَداَدَح ْوَأ اَراَجَت ناك اَذإ رمال ُنْبَو

 قري الو ُبِذْكَي ال وه ْذِإ  َقْدّصَأَو َهَناَمَألا هئم سائلا ُداَوَس ُمُلَعَتيَف مركو وْفْفَعَتَو

 وأ اًرجاَت َنْوُكَي نأ ٌسْيَعْلا ُةُدَطْضَي ْيذّلأ ٍرْيمَمْل 7 كلذ الَو « راًرطضالآ َقْوَق ماد ام
 عرج < 0 2 م 11 ميج

 ساّئلأ يف َنْوَحَيَو ‹ شعلا ّيِهَو ةَعانّصلأ أ « ٌةَقرّسلأ يهو َةَراَجْتلأ هتفرح َنْوُكَتَف « اًعِناَص

 و م Ld ر

 . ةبصْوصلو مثإو بذك َهَداَم ِهِرْمُع رثكأ

 ؟ عَ اَذاَم َّنْي رْدَنَأ ! اًرْيِدُم ترص ول هآ

 ؟ ٌدَمْحأ اَي ْعَنَصَت اَذاَم -
37 

1 CET ُحِلْضَأَو « الْمَح اَهْيَلَع مُهلمخأَو « ةيناَسنإلا [ ىلإ ةّوَقلآب ْمُهُدْرأَف ء ِءاَينَغ ٤ 
 ت

 عا
0 

 0 يمن و 2

 ىلإ ُدَمْعأ -
 ٍتاَمِص ْنِم ُوْفَمْلا هب لأ اَم خلص هٿ ٠ ةَمْعَتلَآَو ُنْيَللََو فَلا اًَهَدَس يآ اهنافص مهن

 َنوُيراَقتَيَو «٠ ِءالؤلَهَو ِءاَلْؤَْم يوسي « الْمَح َكِلَذ ْىَلَع ْمُهُلِمْحَأَو « ِءاَرَفلاب ةيئاَسْنإلآ

 لإ ِتْأَي مل هذه اَنيَمَأ طْوُفْس ّنِإ الأ . نونا ُهَدلَو مُهؤاَآ دلي مَل نِ مّدلآ يف ٍلْصآ ىلع
 ا

 و

 ْنِإَو « ْمِهِنَطَو يف ٌءاَدْعَأ ْمُهَق ٠ مهني اَم َّمطَقَتف « اَهداَرْفَأ يف ِةَيناَسْنِإلآ ِتاَفَّصلَأ ْيِداَعَت نم
9 

3 af و 



  ۸٦ملقا يځو :

f~هر م و  HFعد د  

 لك نواف َراَص  اًضْعَب اَهْضْعَب َئاَدَو اهلك ةَمألآ ف ُةيناَسْنإلا ُتاَفَّصلآ ٍتّمِكحأ ىم

 ا هت عه: نآلا زا ل سک
 نأ كيرت نحو ۽ ّيقح : نآلآ َنوْناَقْل . نآلآ َوُه اَمُك َةَدَحاَو َةَمِلَك ال ‹ نيتملك درف

o 25 1 

 الو « ٍءاَرَقفْلاِب َءاّينغَألا الَو <« ِءاَْنْعَألاِب َءاَرَمْقْلا َكَلْمَأ اَمَو : چادر مح : َنْوَكَي

 . ةَدحاَْلأ ِةَمِلَكْلآ ُنْوْناَق الإ - ماكا َنْيِمْوُكْحَمْل
9 

 # ف *#

 ب الر « ویر دودو الد « ھکخآ سنت يف ام رب َرْيِدُمْلا تشل . . . ُرْيِدُمْلا د ُدَمْحَأ انآ

 الا لام مكخي ْمَُنُم ْيِعاَميجَ ْلَمَع انآ ءال . . هدالْوَأَو هسفتل ُدَمْحَأ دير

 ةوخإلا لاَمْطَألا ةايَصْلآ ْمَم مالا ٌةايحْلأ تأ « ةرَملاب مُهَقالخأ هجَوُي ثبات ٌقْلُخ اَنَأ « لذَعلاب
 2 6 م

 اضِأ ُْمَنَهَج ْيِدْنِع ْنِكدَلَو هَتَجْلا يِدْنِع « ُةَمْحَدلآ انآ « طولا ىك : يذلا تلا انه يف

 . حالضإلا ينكنل « َدَمْحَأ ُتْسَل َكِلَذ لك انآ  ْيِصْعي ْنَم سائلا ٰيف ماد ام
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 e لآ ر 4 38 7 2 ر ص 03
 . مهبتاوبو س و لي آب ٍتْيِرَطلأ يف ٌنمْعأ ار بدم ترص دق اڏام

u 
16 

 یف ذ « ةر امهمادْهَأك ةايَح يف كبل ةع ىلع ِناَمِئاَن هتحأَر لفط ادله ؟ ْىَرَأ ْنَم ا

 هنآو محا كمشأ : لوق ٠ َكْيأك نأ اَمَّنِإ حرت ال « يب اَي مف « اَمِهْيَلَع تفرمت اند

 / E م هە
 ؟ ةئيمأ كتخأ

f سدا و م "اس "للسم f مر | سا م هيرس و om 
 ؟ مثلا عاعشي كنْيع تضّمضَم نكللو « عؤجلا نم َتْمَن اَم َكَنِإ : لَم

 سا

n 

 ‹ اًنْحَط اًمُكْنَحَطَو اد ماال اَمُكنَقَد اَمُكبوُنُذ نم بند یاب . نيتك eC اما عه

 نّيَللَأ شعلا اًذنَع يف اشاب ِناَلُق تنبو « اشا ٍناَلُق نبأ ْنْوُكَي ٍلْئاَصَمْلا نم ٍةَلْيِضَق ٌيَأِبَو

 اَمُهْنِم َنَطَوْلآ َمَقَن ْيذّلآ امو « ات دوم ريَ اَمُكَنِم َّنَطَوْلا رض يذلا ام « هيف ِناََّنأَتَيو هم ِناَراَتْخَي
 م مرا

e els cSماها سرج م ما  ef E reانأ اَمَنِإَو « كَل اهكلمأ انأف ةَمْيِلَظلَأ هذه نم َراصتنالا كسفتل كلمت ال يتب اي تنك نإ ه6 سكس هاك  
 ے ےام وتو ك2 هم ده ر 7 0 052 ا

 ّقَحلا كل ذخا نأ ىلإ فيعضلا انأ اَمْنِإَو « ٌرصتنت نأ ىلإ ٌمْولظَمْل

 ٍنالف تنبَو اشاَب ٍنالف َنْبأ اي ّيلإ اشا نالف َتْنِبَو اشا نالف نأ اَي ىلإ
 270 مام e م ر عر ت ملا عا يس ير

 ةئيمأ ةسيالا كتخا كّيلع « هذله اَيَو « اًيفح هب ْنكتلَو دّمحأ د ١ كّيلع اذنه ای



 AY يعئارلأ قداص ىفطصم

 هرم e ر ا س N ل ےک رک

 نؤناق اًمِئاَد « پچار الب ات اقحأ « ةليضَْلا ىلع ادر « ياس نِ ةر « نايا

 جنّرلآ ةشؤوبخأ ْنِم سلا ْيِف اَمتنأَو ردقلأ نم ةيرخُس ِنْيضينَأ امتقلخ ؟! ِةَدِحاَوْلا ِةَمِلَكْل

 . ِدْيبَعلَأ ِدِيكاََمو

 هَدَي دَمْحَأ عفر
 “هوت ْذَق « ِكْنَبْلآ ةَساّرح ملو < عراشلا اًذنَع ْىَلَع ُمْوَقَي يذلا ٌئِطْرُشلآ َناَكَو

a ar 

 ٍةَعْفَّصلاب ِرْيِدُمْلآ ةَداَعَس ُدَي لزثت نأ َلْبَمَو « ةَطْحّللآ كلَ يف مهبل ىهنأف « ةبيَرلأ هنو

 َبَدَجَأَو ااف بوق « هلجرب هلکر دق يطرأ اًذنَه ناک اشابآ ِتْنبَو اشاّبلا نبأ هجو
2 

 . طْؤَسلآ ب هلأ نم ليلا َوذَع اَعلَطْنأَو هكا

 ه5 ع5 ع ادمان ي و عاق عاج هاج و و و ي و مام و و ام و وو ور و ع« وو ده دم د. دقاق ووو ووو ووو واو

 e 5 ےک ا ا م
 اهب ملح اتیکسم نا. . ! اهتداعك ةليضفلا تَدَجَمتَو

 يعفارلا قداص ىفطصم

 )١( َنْيَمِئاَن اًمهاَتأ : اَمُهَنَّسَوَت .
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 ےہ ورک ی ےل  *ولقلا يخود ۸۸

 اهل عضْخَيْنَمِم الَنيداَومْلأ حضي نكن وت یم ئاست يف لتي ناك ألان نانا
 يع 274

 « ِاَرمألآ نم اَدَجْهَلَنأب سائلا يف لايو « رثا نبا هاب هموق ىَلَع ْحَمْشَي اًفِلَص اها ناک

 . كرجل يف الص هَلْنَأل ةَكَلْمَمْلا ىلع ةكَلْمَملأ ِدْوُدُحَكِوِفاَطْعَأ ىلع ةبايث نأ هربجَت نم یری

 ةو < جالا قرب « فس ٌعاَعَش مهمد يِفَو اوُدِلُو نبذل ِءاَرَمألَأ نم ُهْوْبأ َناَكَو

 ىلإ ةلْوٌدلأ ٍتَضْفَأَو ءوْنَلَع اصلا َبَرَض تمر ّنكلَلَو ؛ ِةَبلَعْلاَو ِرْهَعْلآ زعَر « ِرفَظلأ

 ٍدئرْشَت ْنِمَو ٠ ضال ءاّرش ىَلِإ ضْرألآ حق ْنِم بْزَحْلا ْتاَكَلَم ميف تَمَجاَرتف « ِهِرْيَغ
 َرْبَغَو ؛ ٍلاَمْلآ ةكَرْعَم ةَرادِإ ىلإ ٍلاَطْبَألا ةَكَرْعَم ِةَراَدِإ ْنِمَو ٠ ِتاَراَمِعْلأ دْيْشَت ىلإ ٍتاَراَمِإل

 a تحبضأ لح عت كلير
 منا ِرْوُوْعْلاَو ربكتلا نم نووي « َءاَرَمَأ الو مهن َنْؤفِرْعَي ءاَرَمألآ دالا ضْعَب ر د

 ١ طوس ْنِكْللَو اًيْنَدلَأ هذ نإ یاسر أها نيب او

3 9 09 

 ْتَساَحُي اهدخو 2 دو َلاَمْلَأ رَ را - 84 0 ريمألا َلَقَتْنَأَو

 ةنسلا « م 1975 زومت /ويلوي 3١ = ه 06 ةنس ىلوألا ىدامج « ١59 : ددعلا 4 ةلاسرلا» (#)

 . "1157-1١56 : تاحفصلا « ةعبارلا

 . ماب . هذه ُةَمباَسلَأ يهو | « عراَّشلأ يف ٌمالْحَأ د ةلاقم انك ] 0(



 ۸۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ٌباَصْعَأ يهو « ةا ٍباَصغألا هل عم , ةَدْيِدَج اينذ اهن جِرْخُيل ر

 : نجلا نجلا نيب اطيَشلا لاق ئ ال اَهَرْيَغ ْىِفْكَي اَم اًهْيِفْكَي ال ٌةَبهَلَتُم ٌةرئاَت ةض

 ل َعرَتْخَي نأ ِنْئِرْشعْل ا ؟ ةف ور دع ند اک ا ا

 ؟ اًهِحْبّصِل اَهِحْبُص نم ةَرِيِتَوْلا هذه ْىَلَع الإ ةاّيَحْلآ ُنْوُكَن الآ ؟ ةَرَكَتم

 هَل َدِجَي وأ « ٍرْمَخْلآ َّنِم نات سأل يشي ذأ ییا و رن زلت تالا
 وع ع+

 للا يف هتي نأ نايا ني ديرب اكو . نهناليخأو ءاسئلا نك ك نفر ةدحاو آر م

 ةّدح نم سفن اَهْيَلِإ ْيِهتْنَت يتلا ةّيس ةيِسْدْلا تاَيلَجملا لمبة رم َرْمْعَيَو َيِناَحْوُؤلأ قاَرْغَتْسالأ ْىَلَع

 نح يبايع هج يف هتم ناک مٿ ْنمَو « نإ قاع قز زق َكِلذَو ؛ ؛ ٍقْرَّشلأ ةًدحَو بّرطل
 س

 ص

o 

 52 ويوم ومر

 ءَرَمألآ ضب عم م ْيَلَصَِف جسما ىلإ لدي هڪديو هلع ُهَدَي دي فري نأ َمَهَق ةَرَم َتاَذ هلم ٌرجض

 ههه ؛ اًينُدلَأ هذلَه نم ٍفاَرطِتْسالأب نوشْيعَ د ام ٍلاَمْلا وُرْيبَكل قاسم ِءالُؤْنَمَو

 ّنِم ْمُهَتَفِطاَع ذجت ْمَلَو اَهاَهَتْنُم دلل ۽ ايت ْتََْنَأ ىَتَمَو ؛ ىلغَألاَو ُلَمْجَألاَو دلل اًمِئاَد
8 
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 َكِلَذَو « رحتي نأ ُلِواَحُي ْيِذّلآ ٌرَهْظَم ْتَرَهَظَف مهب ْتَفاَض « اَمُدِعْنُي ام ةَدْيِدَجْلا ِتاّدَّللَ

 ْيِذْلاَك مسْفَنَمَم هاش حصي هتاَذَل ْنِم ُلَمِي نح نمل قساملأو . وب دول يذلا ُلَكَمْلآ َوُه

 ةَراَيَطلاب امه ريَ اًوَجَو َءاَمَس اه ُديِرْيَو ضْألا تحن فن يف ُنْوُكَ
3 3 8 

 رە
 ىلَع هضْعَب لَماَحََي ْرَجَعَو ّنَسَأ ذق ضْيرَم داش موي َتاَذ ريمألآ َنْبأ َضَرَتْعأَو : : اوُلاَق سا

 ور -

 ناكر . ِمظاَمْلَأَو هِعْوُمُد نم همي لع و « هَلاَلتْخََو ُهَرَوَع َرَكذَ مي نسخي نأ اسف « ضع

 دو «ويلَع تاما تايياْلا دخإ ىلإ بالا َراَوَح تَرَص ذآ ةعالا كل يف لإ
 نأ دب يرث رهه « راند ٍفالآ َةَرَسَع هپ لب ی < ِنَمَّلأ ين ذ اَهُحئاَب طش تيم مث َةَيلَج اه عاتب

 يف ةَئْيِضْمْل ُراَكْفَأ ٌنْيِكْسِمْلا داسا ِْيَلَع ّمطَقَو ... ردا نم ْدَدَق اهنا اهبل اًهَيِدْهُ

 يور نم ةضاضغ ا 3 جو ٠ يا هلاّيَخل ل تاک َناَكَف < يضل صخشلا :

 ١ ع
5 
0 

î0 03 امل  

E33  
 3 ا کک 3

 2 اها 3
 ا ذقْلا ِهْجَوْلَأ َبِحاَص ىَرَيَوُه ادق «وْيَلَع ُهءاَق



 ململ يخَو» 4

 سیلو . ويف يذلا ناطْيّسلا الإ َنْوُدجَي الف هيف يذل رْيمَأْلآ نَع سال ُث تحبي مَآ تا : هل
 ۶ ر

 7 ريب دك نو . سرا ير عضوا يف خفراتل ني يام لف الة اًمإلآ م كيف

 . ٍرْيقَق ٍفالآ م م لالا ا ناو كلو + مز ل رو ف ورق ذه

 ءيا تناك نإ ؟ لان ةَمِلَك ف ىتنَ اذنه ذأ ٠ ديَأ كأ ةايَحْلَأ ثبلت لهف < ذآ

 طن ىَلَع طاطونالا روصَع يف : كَ ةن ةف نهم قتلا [ تاك ] نو « كا ا یا

 اًهْيَماَنَتي ٌةَمْيِنَع بشاب دادْيتْسالا َّنَأَك « ِتْوَدَبَجْلاَو ِناَيْفْطلََو داَدْيَتْسالا نم اًهِلِماَح

 رئبأ بقلب للا یف ذهن مجرب كالا بش نيف مشق ٠ مكاحلا نف اهني قك هاش

 بيدا ناك ائ نمل ین وم امن اًذنَم يمك لإ : ريل اَهْيَأ سائلل ف الأ

 . . . ْمِهِناَهتْمآَو الآ لن ْيِف ْنَحْل
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 ْنِم اَهِصْوُصْخب ٍةَلاَح يف ريمألآ ِنْبَآ سفت َنَْبَو ذاَكَّشل جَو ني مالک اًدنَم َناَكَو

 . وُعْدَي اَمِي وُعْدَي لضم َدرْطَو داسا نيه َمَرَج الق « سفتلا ٍلاَوْحَأ

2 
 اًمْيْف ْىَأَرَف : ذاَّشلآ ٍرْيِمَضَو هريوض ايد نِم ''تلاَيَح َناَكف هليل كلي رم مالا نبأ ماتو

 ت

 : وب فهي ةكئالَمل نم اَكَلم نَا مئالآ یری

u نأ َتمَِع اتو اپ ضرما ئ كَل نأ یقخت َنيِكسمْلا تَرَ ذل ! كليو 

 هنأ ْنِإَو « هيف ْثَيِقَب هَتمَرْكَأ ْنَِف ؛ ةَمْمّتلَأ اهب ضَرْمَت ر ئَرْخأ ميئاَرَج ٍرْيَقَق ٍلئاَس لك يف

 بَل « اهبحاَص ةَيراَمْلا راو « ديلا اهم كمي م َمْرَيَلا ٍتْكَلَه ْدَقَل . َكِيَلَع اهضقت

 يشب الإ كل يت لق لا نو ةت موت اان اريك تعج كاع 3 ُتداَوَحْل

 نوک ن أ هنآ ْىَلَع ٌنَح كيال اَمَه « اًيندلآ هْذَم ْيِف َكِشْيَعِل حَدَكاَف بهذا ؛ ِةّعَشَم ِهْدَمَو ٍلَمَعَو

 . اًريمَأ هنآ َدْنِع

 ٌةَراَمإلآ اَذِإَو « ُلاَمْلآ هكر َنْيح هكر ذق سْفَتِل ناك ام كان نما نأ ريو : اوُناَق

 اَمّنإ اًهُوْسَنَو ُرَْجَنلَو ٌءَيِرْبكْلاَوْمُظاَمَتلأ ادو « ةَداَعْلأ ْنْون راق سالا ىلع ُهْضَرَف اهو ْتَناَك

 )١( وِمْوَت ْيِف حابشألا نم ئانلل ْىَءاَرتَي ام : ةلايخلآ .



 أ الَو اكلم ال « اَذَحَأ لدن ال رادقالآ نإ ! َكَحْيَو : كلَمْلَأ كلذ هب ْفتْهَيَو : اول 20008 )أ ا 6 هدو علل ىلا رسام 7 ےن 2 ٥ ےس >
o # 00 7و تە ل  “o 7 eo rر 01  elل ر 0 2  

 ع م نوع ر ر

 ريم الآ اهب َرَخآ مظَعِل لؤقي

 3 ا 3

 « ُهُفاَرْسِإَو ةبابش ّنُهَدْنِعَو « ءال ّنِم هبِحاَوَص يف ُنْيِكْسِمْلا ُباَّشلآ َرْكْفَو : اولا

 ُهُفِرْعَت ْتَداَك امف 2 اَهيَلإُهَتْمَس َّدَخَأَو مادخل هذ : : وسفن يف لاق 2 ٌةَعساَوْل هناقفو

 رال مَ نكد هَ يف فدو منذ رَ وپ ٽَرمأ تح ورکو ریا لامس يف اما

 هيلع سالا عَمَتْجأَو َبَلْجَأَو َحاَصَق ٠ ةيزحلأ ةت ةئاروْلا هيف تكّرَحَتَو «٠ ابضَع ِههْج و يف ارت

 دق الع رسنا ايلا غي تاع یاش يو اي ضب نف مصب جامو اوبرا

 ئضَمَو هسْيك لشتف مه ِلَحَأ بْيَج فه هدي َنِمَدَف ٠ سالا راغ یف لحد

 ر را 46 عل ا 8 3

 نم عري نير اسوس ملل علب ريما نبأ مهو ْيِف ىَرَجَو : اولاق

 كلا َدَحَأَو سبك هسک 5 كرد نح َيِبَّصلأ عب 3م < ل نم لس « هيف اَمب عي ديو َسِيِكل
0 

 ٌةَعاَعْلا كَ نيكي بارع بو تاخير ةت اد نی كلا ناد

 يف اَمب بصل َمَلَأَو . هيف يلا ةييْرَحْلآ ةئاَرِوْلا ٍتكّرَحَتَو ِةَراَمإلآُمَدَراَقَو 1َظْيَع التم

 هِرْغَمل یر « اَهنم قرت اتم نيا ١ طم قام زجر ع تکو وی
 : َلاَقَو . اًهَتَسَر ذم ىلإ ُهَدُخَأَي ْنَأَو َةَقرَسلآ ُهَمَلَعُي ْنَأ ىَلِإ هادو رل سر

1 
2 
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 َقَرْجْلآ هيف ْعَمْجَت دع كقذتك ریل يخت نیک تنل اًهْئِم ُيِداَدْعإلا مقل َتْلَخَد
 مارس ر و

 ت اَم َتَعَّرَسف « اهم م راد ىلإ َتْلَلَسْن ةلفغ كَل تحس س اَذِإ ْئَّمَح رولا ّنم َةَيِلاَبْل

e 



 العلا ۹۲

 وچ

 ت
 ء مْوُمُهْلا“ هتعروت دقو يشم وه م اتي « َقَلطْناَو مالعا هجو ْيِف سلا ئَمَرَُّنإ م

 ا ماع يداك يكل اهلج يِتلآ للا كليو ٠ َنْيدَكْمْلا نم ُهاَرَي ناک اَمْيَف ركب

 هيف ْتَكَرَحَتَو هقْوُرُع يف ٌداَمْشأ ةراَمإلا مد ّنِكلَلَو ؛ ةقآلا ويشج ف ثِدخُي يار حرام

 وِفْوُرْعَمِل َضَرَعَتف ُةمَْنلآ ْيَلَع ُقِلَطْنَت ءاييغألا ِءاتبآ نم تاب َرْصَبَو ! يزل ةئاَروْل
 :يِفَطْصَت نأ كب َْنَطَو َكّتلمَأ دك ْيَنَِو ا لَ ات اَعَشَو ومي هب لإ مفر لسا ريع ل نے ع 5 4 م

 « يب علب مل ْنِإَف ١ ٍشْيَعْلا ّنِم فاَمَكْلأ الإ ٌدْيرَأ ام ذيب نف نأ كيما ا و

 َفطْلَت ْنَأ نسحيأ : ُهَل َلاَق مث َبّوَصَو تاسلا هيف َدَمَص . ققلا هب ريمي يذلا ُلِِلَمْلاَ
 وو“

 اع اس كلأ : كتل ذك 0 ا َلاَق ؟ ْتجاَح ْيِف

 ؟ نهم تاريك فرغت ؟ اَداَوَق تنك

 ئَضَمَو ىذختسأف « ٍةَمِيِرَجْلأ ةبقاع ةف هوَ لول ئَمْلآِب نشطنَي نأ ٌمَهَو اًبضَغ َضْفتْنََف

 هَباَحْضَ نأ يَ « ٍتيناَرَحْلا ضف يف المع ةج نأ لأ قوس غلب ذك ناو مهجر
 ىلإ ُهَنْوُمِلْسُي اوُداَكَو « ٍصُْصَلتلا ةلظ هب ْتَعَقَو د ٠ هرم توُدوطيَو هوم ُهَتْوُرْجْرَي اوُلَعَج
 . اًعْيِمَج ُهَسْؤَيَو هت هَتراَمَِو َُرْهَدَو ُهَسْفَن لتقل رجني نأ َعَمْجَأ ذقر ؛ ابرام ْئَضَمَف يطل
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 واب يهو ‹ َتاَرْكْلاَو َلَصَبْلآَو َلْجْمْلآ مْ ارهاب هعَّرْصَم ىلإ هقْئِرَط ٰيف رمو : اولا

 ةاَوغيسآو تنيو رع وكده « وارغإ ةن اههجَو ىلع « ٍلقسألاَو ىلغألا هلن ةي

 الو ُهْرِجْعُت ال اَهَنَطَو ٠ اَوْهَلَو اًشاَعَم هَل ْنُْكَت ةَأْرَمْلا بسَحَو « نقل ُدْنَعَراَتَو « ءال

 . ْأَمَن ذم جالو ٌجاَرَخ بالا اًدنَم ْيِف َوْهَو هنوف

 ةلباَسلأ ْيَلَع ْتدْمَتْسآَو اًركُْم اًريِرَم ههْجَو يف ثر مث « وْيَتْيَع يف ُوَجْلآ اهل َمَلظَأ ٍةَمطَلب

 ايم حقو ىف اَْرَ هواي اولا امو « تد امو مقام عطا لَا م وُاَطأَ

۹ 

 ا
 2 َرَدَتْبَأ تح اَهْدِواَرُي داك اَم هَ

8 



 ۳ يعفأ رلآ قداص ىفطصم

 نوجا يلتباو سِبْحَو َبِرْضَف « بكا ادله ٍماَمَث نِي ىر ام ِييْشَغ يف أَ

 ِةَقْوّسْلَأَو ِءاَرَم ألا ابكت لع َاَطَو « مالا بیام یف حاسَو « ناتشراکلآ لإ لِ

 ىَلَع هموت نم ظقيتْسأ ِدَق َوُه اداب ِءاَمْغِإلآ نم َقاَقأ دَ دك هئا أر مث « يِ ال اَمَو يعي امہ

 . ٍرْيئَولآ شارف
 #3 ش * #

 فاو دجْمَمل ٍدِجْسَمْلا َلَع ٍرْيمَأل م نب اَدَعَأ ! اده َدْعَب يردي ْنَم تيل ايو

 رو ا رک ا نت ا ۰و

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 یر ی ںج ا
 ت وزل) نی لر  "ملقلأ يود ۴

 اهلاَمَجل اًهْبَسْحَت <  علاطلا رَمَفْلاَك ِنوَللا ءاَرهَر « ِهْجَّوْلَ َةَحاَّضَو ٌةاْرَمْل هذه ْتَناَك

 . كاوا ءزض نم اهن اهلا رب ةكيالملا اهْنَذَع [ ذق ]

 أ[ ءىش ىَلَع ايش اَهُمْسِج تلي « ٍمِيِْقَللا عدْنأ ةَمَسَقُم ةَّضَب ْتَناَكَ
 ىَلِإ - ٌنكْمُي ام رذَق اَمَجْلآ انف ئين ؛ ناتجلا دولا ماسجأ نع عي ٠ اند

2 ar اًفاقَت 
3 
 لاس ت 3

 اج ر
ITE 

 اًهرْغَل عَسْصَي ر َرِعاّشلآ َيِلَرَعْلا اهم ناك ١ « رجلا األ ام وَ ان ساب تناك

 . اًمُهَتَرْمَح > اَهِيَدَحِل ُعَنْضَي امك « اَهتَماَستْب

 ادله أ كش اَمَق ُنْيَعْلآ اذان « َةَلباَذ ةَفساَك ةَِرطُم ليلا تح ب َّنآلآ ٍتَسَلَج هَل ام

 CN ةاَيَحْل نم ةَعَقُب َوُه َقْوُرْعَمْلا َنآمّطلَأ مسج أ اذه ن ا ناتو ر ا

 املأ َّنَأَك « يف لَو ِءاَكبلآ نِف ٌلسْرَتْسَتَو َعنّدلا يِرْذُت ةَيِجَكلا 5 هذلهل ام

 ؛ اًندلَأ يف ذي ْمَل ْيِذَلآ ٍبْيَحْلآ ى اَهْسْفَن نم ْيِضْقُت اقنرط عمد نيب رص : ةئيكشملا

 معان فط ىلإ ؛ اَهْيَلَح هدي الو هَمُلكُيَو «ُدْسَمْلَت الو هاري تَحْبْصَأ يذلا اًهِدْيِحَو ىلإ

 « عيسي الو اهيل ءْيجَب أ دري ابا همت « عجزت ْنَلو بملأ لإ َلقَتْنأ ْيِذَلآ ٍفْيِرَّطلأ

 . « . . .! نما اي! ْىَمَأ اي » : اندان ربل يف ْحْيِصَي ادب هليو

 ر ةطضل ا يف هلال ؛ ةَطخآ لك يف ُقْرَمِيو اهن ْعَطَقي نيرا اي
 3 0 3 1 ُسَصي ْذِإانهَتَيو رفيق ْبْلَقلا ُهَرِعْشَتْسَيِل « اًهِرْدَّص ىلإ َلْفَطلا

 )#(  ددعلا « ةلاسرلا : ۷۱ ٠ ٤ ه ۱۳۵۳ ةنس نابعش = ٠١ م 19754 ةنس رخآلا نيرشت /ربمفون «

 تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا : ١۱۸۴٤١-۱۸٤١ .

 ُهاَيَح » : اتاك نم ٩ ِءْذَب ىلع دع ٠ : يف ٠ ٍفوُسَليَمْلآ لالا » : َتيِدَحَو ةّصقلأ هذَه ربح زظنأ ] )١(

 . [ ناّيْرْعلأ ديس . « َيِعْفاّرلأ



 4 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ا قا ني ةجراَلا يلقلا يح نأ ؟ لذا: ّنْيَأ ْنِكنَلَو

 اَكَع ًاَدْهَي نأ اَهِبلَقِل اط الو « بلطي ام ىلإ اَهَبْلَق بْيِجُت نأ ةئيكنملل َةَثاَط ال

 جريل « اَهَعْوُلَص ليو. اقزذس خم او دلي ؛ بلطي
1١ 

 مكمل

9 
1 O 

 و 52 2 مرمر
2 2 

 هم رم س

 . الب ني نرخأ ار ٠ نب زك تنم تخت وت رت يكب

 . نْيكّسلا َتْحَت د ٌةحْبيذلا اهنف ْنْوُحَت يلا ٍةَطْحّللآ لم يف شيت َكْلِتَو هذه نم تاب دَقَو

 ف دعت ْمَل ةايَح ٍلْوُط نم اهيو اي . ٍرْهش ىلإ دم ٌمْوَيَو « مي ىلإ تدعم ةظخل اهئ
 . حْوُبذَملل حبل ة ةَدُم َلْوُط لِ اَهِعاَجْوَأَو اهمالآ

 ٠ بابخألا لإ تايخألا لوحي « ا دُدلأ ف ٍةَطَحَم لع ُفقَي راطق ِتْوَمَلِل ناك ْوَلَو

 صبر ةرظتنم عملا كلي ف الاجمل هذلَه ْتَناَكَو « درجو ىلإ ِدْوُجُو ْنِم َرِفاَسُيَو

 7 | نال َةْوُمُج ْتَدُمَجَو « ايس ْيِناَعَم لَك ْنِم ْتَدَوَجَتَو « ِءْيَش لک ْنَع ْثَلِهُذ ذو
 ىلع لت ؛ اًهِرْصَق ْنِم اَيقْرُش يف َنآلآ اَهِسِلْجَم يف ةا هذه الإ ْتَناَك امل - ٍتْوَمْل
 . انار ىَلَعَو ٍمِلظْمْلآ ليَ

Aeر ر  
 امو بلطي م امي اهيا ىلع معلا ِتَفقَداَرَت . كب نال ةَجْوَرَو اشاب 08

 بج ْمَلَف « ِهاَجْلَاَو لامل َنِم ْىَقَتكأَو ِناَمَزلأ ْىَلَع ِهحاَريْفأ نم َعَرَف اَمَنأكَو « ُبلطَي ال
 ! یاو اًمَحِنهِمْعَر ىلع ُهدْيِزَيَو « م حرت ام ْعَنْصَيَو هَل ح رمي ذخأف « ( َكِلَذ ) َناَمَّرلآ

  Eكلا 4
8: 

۹ 3 

 . ميلا ةقلاو باب يفت نب كيني « بدهم باقری طخ نإ

 اجي هب رثا ام ِهِلِئاَمَشَو مقالا ْنِمَو ؛ َتْوُرْوَمْلا َفَرَّشلاَو َميِرَكْلا َرْصْنُعْلا هفالْسَأ ْنِمَو

 هبال لیک رو ملاک ادنی المو « قلا تاقكلا إب هشْيَع نم ُكِلْمَي ال هنأ ديب . خافو

 . رولا ىب نيح لإ وقرا صم نم

 . اهِئَوْضَأَو ريناَرْوُن ئهْزَأ يف يأ ؛ اًيِراَع مْجَتلأك ُهَءاَجَف اشابلآ ىلإ اًنِْجاَص َمّدَقَتَو

 نأ سفن َدْنِع ّنَطَف < قلو هالا قلع ذ نا

 عل

A 
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 ىه ةَلْوُجْولأ َنَأَو « ٌبْحْلآ ُلاَم َوُه ٌبحْلآ م نأ

 2 لام لجو ىلإ مدي هلأ َيِسنَو « ٍلاَومَألآِب ال ٍتاَوَسَمْلِب لماع ب بودل ن



 « مَلَقْلا يُحَو» 1

 َّنَأَو . . الجر عاميجالآ ؛ ةَراَقَح اَهَتلَعَج ِةَيِلاَم ةر ىلإ وأ « ةر عاميجلالآ ةراَقَح تاع

 ةبذاَكْلا ةيمولألا ِبَمْذَم : ميلا بَل كي نع تلك ام « اًهَلاَْمَأَو « اَضاَب » َةَملَك

 : ّلِيَق اَذِإَف ؛ ةئمؤُمْل مهبول ٍظاَمْلأب اهنِم سالا اوُدَيََتيِل ُمُئاَتمَأَو ْنْوَعْرف اًهَلَحَتْنَأ ْيِتَل

 . . « ُهَناَحْبُس ٠ ١ َّلَجَو رع » : ٍبَلَقْلا ُباَوَج ناک “لإ »

 ٍتاَجَرَد ىلإ ترو ُةيِمْوْلألا َكْلَي ْتَفَطَلَت « سائلا ةدابع ْنَع سالا ئّقتْرأ امك
 ٍلْقَعْلا ُباَوج ناک « اَشاَب » : َلْيَق نف + ٍةَجَداَسلأ ُجِهِلوُفُع ِظاَْلأِب سالا دعت « َةّيناَسَن
 1١ « "زينك ٢ اس _ : ريغّصل

 ٤
 » هنأ باشل

 ےس

 ؛ امِهِنْيَب قزف ن نع شل ةامغأو « اتاي ه لإ مَ :

 ا راش قت ذأ ورک ا ممألآ رب اص نأ كرذُب ملف سلا َيِباَس

 مسا
0-5 

 ( ْيدْنف

 ا غو اجال ن ُتْداَقَلا ني ْمَل 5 ةَمألا ٌكاَرْذِإ ت ف تعا ؛ اهب ل هيلا طاقلالا هل خت يذلا وه « اهر دَ مَ وي تغ ذج ل أ ذل بعسل أو
 يب لَا دله ٠٠ انا اش : لق نق ؛ ٍظاَفلألا كلَ ني ةلْوُجْرلا عض . ْوَمِب لب « اَهْيناَعَمَو تو و

 5 ح 06 ك ا 6 : ٌيِمْلعْل اَاَتْعَمَو « ٍِظاَفْلألآ مَ ٰيف معلا ٌيِعاَمِتْجالآ ٌعاَرتْخالَ
 : ٌِمْلعْل امار . « ِةيراَخُبْلا ةلآلآ » : ظل ةَرْبكْل ٍلاَمْعَألا مَآ يف الم اباق ؛ رَ

 ! نَا َكأرَأ ئ أ ناصح اَذَكَو اَذَك وَ

 ت ال « نيكشملآ ٍقْرَّشلآ اًدنَه يف « برشلاَو لكألا مم » نأ باشل اًدنَه يسن
 ةَدعَملل ّيِعاَمتِجأ فاصوأ عقاَوْلا ْيِف يه ابال ريثكلآ ٍلاَمْلا باَحْضَأِل ٌمَضِت ْن نأب الإ اًهَتَمظَع 5 هاو و 00 ع عرعر

 رئكَألَاَو بطلا دالا ىلع ةر َرْدَقْلا َباَبْسَأ ُكِلْمَتَو « الأو بّيْطَألََو َرتكألآ لكا ىلا

 اًدْيِجْنَت ولأي الَو ‹ ُشمَكْنَيَو ْمضاَوَتَيَو 2 عاطتْسأ ام اشاَبْلا ىَلِإ ددوي ٌيدْئفَألأ مّدَقَتَو

 نأ فرب أ ذإ ؛ َقَمْحَأ الإ اَشاَبْلأ َدْنِع نكي مل هَّنِإ ؟ ةقيقَحْلا ّنِم َوُه َّنْيَأ نكلو ؛ اًمْيظْعَتو

eعر 3 ووم لے يدر <  e 27 rم سل مور  

 ْتَداَرَأ ْدَقَو . ةغرافلا ظافلألا ءاَيرْبَكب ساّئلأ ٍتَدَسْفأَف . ةدئابلأ ةّيئاَمثعلا ةلْوَدلأ اهتعضَو باَعْلَأ هذله )١(
 1 27 e س 4 ص ا | يمل ر

 . لفشألاَو ئلغألا طوس ىلإ اهرمأ ئهتنأف ٠ ئلغألا عفر اهب
 “اأ 0 8 8 ا 8, ا ےس ےس



 4 يعفارلأ قداص ىفطصم

 گلاب ؛ اشاب » ِةَمِلَك ىلإ توات « ُيِدْنَقَأ » ةملك نأ هْيناَعَم لَو ناک اك ٍمئِظَمْل كلذ ات
7 
2 5 

 # # د

2 

 ُبْطْخَي بلآ ءاَج م ؛ رطل هانم َّناَك اًضاَرْعِ دْنَع اوُصَرْعأَو َيدََألا نع اوُضِقُن

5 

 ؛ ٌريهش ٌركذَو « ٌيَعاَمِتْجَأ ٌءاَنْتَو ْدْدَقَو ٌفَرَشَو « ٍبِطاَخْل مشالل ةه ةهبنم « كپ و

 داَوّسلأ م وز مشالل ةمزاللا ِتاَمْدْحْلا لع ٌلئِلَدَر ٠ ةَملَكْلا ودب مينا لع مَ

 هَل مَعْنَأَو ! ٠ . و ل ل لع اخت ESE تت نكت غل ذو « ني

 اذ كيلا نَع صحم ذق هنأ اَهْرْبَأ اهَمَلْعأَو « هسي لَو اَهَسَْلَف ميتبا دب هدي َلَصَوَو ءاَش

 هنأ ٌيِعاَمِتْجالَأ يسدنهلا صخَقلا نم رهط يدنا اًمأ ١ .. نادك نم هو كاب وم

 ٠ . رفلا ياهي رع ادد زن يقل
 جوري نأ لبق بقل جور اَمّنِإ اشا نأ مِلَع دَقَو « الزخم مَجاَرتَو یدنقألا َنَنَح

 ٌيِعاَميجالآ خيراتلآ َباَبْسَأ َل لدبي نأ َكَلَم اذ الإ ٍبمَللآ اده َرْهَم َكِلْمَي نل ر ر و ا

 ٌقَح نم « برشا فأل م با یل أ للا. مشل کا
 2 4 51 يد م م ارد ع ر سرك

 اًذنَم ئَرَج ْنَم وَ ‹ ريق ذَء ٌبْيدَأ وأ « ٌنسِلْفُم يقر تخم لإ اها نكي الف ء ةد

 .. لالا رمش نف ال 'ئْعَمْلا ٌرُمْس يف ىَرْجَمْل

 نيرْشع رمت : د : ةّبطلآ ةَمّللأ يف هديت ہت ام َمْيِظَعْلأ « يطل ١ اَهَرْهَم ِناَدَقْلآ انتم ْتَمّدَقَو

 زا رو ٠ انطق راطأق ر اهو ٠ ًةَريخأو الاعب اهل ٠ اتم هاج اًهِلْثِمَو « ارت

 نأ تما ىو ء هت لأ كد لا ونا ارْيِهَش مث « ةر م ءاَحْنَت

 لص سرس

 .٠ هنآ مکی رزألا انارتخا 5 فالآ ُةَسْمَح اَهَّنِإ : سال لوي نأ ْيِطَتْسُم

5 

.) 

ÊR 

 ص +2 3-0 هم
 هيلع ّقْفنَأ هن : ةريبحت ‹ اّ ئَمَمْلا اذهب اًييْبَط أم افاقز « اًشاَبْلا تن ١ تقر هٿ ٠

 ' ٠.١ قرا اب ماا. نرم  ِداَمَسلآ نم ِةَراَرَغ ةَمَو « الَصَب راطنق فلآ ُنَمَ
 7 07 رس

 ْيِناَعَمَو نْيطلاب ٌيِدْنقألا ِلاَثْمَأَو يدنقألا ىلع دیتی ؛ دمو راقب اشابلأ َقْفَطَو



 « ملقلا يو » 44

 ةي اًشاَبْلا تنبل ْأَيَمَو « هلق يف هَعِجْرَم ْتَلَعَجَو « وَلَعُهَماََك داَدَْْلا دو ؛ نقلا

 . . ْىَتْعَمْلا َكِلَذ ريغ ىتْعَمِب مب « ةّينْيَط »

 3 % ني

 « جاوز لبق اَهِسْتِ اهدافنا يِناَعم ىلإ اًشاَبْا تن بلآ هذه ْتَدَرَف ؛ ُلْفَطلآ تام
 َباَرْثلَأ اِنلاَيَلَو اَهِماّيَأ ف َكِلَذِب ُراَدَْألا ٍتَقْلأَو ؛ مالو َنْرْحْلأ اَهداَرِفْنآ ْىَلَع اهتداَرَو

۳ 

 . َنْيَطلَأَو
 07 5 د ص رر ب هو 8 وا يدر

 يف حلت « َرْبَمْلا الإ تمت لَو , َريَعْلا الا یر ل لج اناا تفي نزلا جل
0-7 

 . بارلا نيل ل م اهو يف كلذ نم ألا تعض خوف ؛ اًمدّلَوِب

 ولئلخَت ْيِف « نْيَطلآ َلَمَع اهيخَل ىلإ ُراَدقَألا ٍتّدَقَتَف ؛ اَهَاَدَأَو اَاَبلآ تن مَ 55 ص ص ت

 : البلا تخت اتار ماَسِجَألا

% % 3# 

 ‹ مهلايع ءَ مهئاَسنب « سالا ٍنْيِط » ْنِم

 عفر ربو ءور رکجو رجا مظفأ مرک و وأ ثالث هل « ُلاَبَز » ٌُلُجَر مهب
 ج

 ءم« اًرخاَمُم ةلَْل لک هن هنا ريج همسي يک ريك ايس كلذ ُمرَتْخَيو « مهي ادم هَتْرَص

5 E - 
  5دايم

0 

4 0 ١ 3 

  3 6 3دف

 يف نيم ٍءاَلْؤَم دالا ىر نأ هرنأ بَحضأو « علب ةع « سكب هومر ةا
 یر ؛ هراغصل سرَتْفُمْل ِناَرْيَحْلا بح ْمُهُبِحُي وهو ... © ِتاّوش هالا » دالا ةَعْيبْطل

 ُلتاَقْبَل هلل ىح « ْمُهاَعْرَيَو ْمُهُمْمَتُيَو َمُهْطْوْحَي لاري الف « وترقص ْمُه لاش ُدَسَألآ

 ُهَل ْتَبَمَو َةَعِيَطلأ نأَو « ْمُهُدْوُجُو وه هنأ ةَقداّصل اًضلأ ةرطِْلاب رمش ذإ ؛ مهلج نِ وجو

 ُرْوُعشلأ َراَصَق « ُهَدْحَو لسنا ٰيِف ُهَئاَّرَسَم ْثَرَّصَحْلا ْيذَّلأ ٍبْلَقْلا َكِلَذ « بلف ِتاَدَسَم ْمُهْنِم

 ك اإ ٌبْحْلآ وه ُهَدْنِع لشاب

1 

 5 5 . “ألا ابر َكِلَذَكو . تلا ةياهن / مو

 . ءايْحَألَأ ضب ْيِف ةَدياَعّصلآ اَهْنْكْسَي نيل ٍسْشْعْل هذاَهَك تريلا نم ٌةَعاَمج : ءاَوحلأ 222(

 . سلف مَ الابر جَ « وطشرأ » ناكل ِةَمْج ٍةَمْجّولا بهذ انف ول « ٌةيِقْيمَح ٌةيِصْخَّش لابَرلأ ادله قف

 4١ - ِتاَقْؤُأ يِف وب معي الام ُهَّلَمَئْصَت نأ انْيلِإ بَلَط ذق هنرضح ناکو اًناَيِحَأ هرو لجرلآ فرعی ُبِتاَكْلاَو



 ۹4 يعفارلآ قداص ىفطصم

 هيف ْتَسَلَج يلا ليلا كلت يف الإ َءاوجلآ ٍنْكَْي مل اذنه اكابر نأ ردقلآ ةَيِرْخُس نمر

 . اًهِئاَشْحَأ نم قرم « امك نم تم ٌبْلَق اهِعْوْلُض َيِفَو « اَنْفَصَو ام ىَلَع اسال ُتْنِ
 امنوا قيختشتو « كيلا اشابلاب رادْفألا ةبرخش نم بَ اه نان ايو

 مَآ وب عْيِهاَبتَو ٠ . ييطلآ ره اذه راي « اا ره ْنَع هرجع افك ب نمل ءم

 اَذِإ َكِلَذَك يه اَنْيَب - نيطلا ِباَقْلَأ ْنِم ٌبَقَل هل ا َسْبَل ْنَم م ىَلَع نطلب هِئاَريْنأَو « سائلا
 هَ

 ص

 : عبو ليلا فوج ْيِف فهي نْيْطلاَو بارت سناك ؟ ٍلاَبَّرلأب

 ليابييجبات نياي «لياب ليات

 سو ا

x 

 يبراي ئيّدفًحخ كَل ضار وأ ثلا

 ييفاب يل حّرفإ يضاف مزمل نم

3 2 2 

 شيا ماَمَحْلأ ير بوذا اتك بوذا

 مفات هيف هّرْمع نوط بوّتزيغڭلتنياَم

 ليات يِيجنتاَم َنيلاَيءْلِِلاَيءْلِلاَي
% 3 2 

 يكي نسا ناَحإَفاَنأ ثلفْإ

 يابا تأ ناحق نامل لمزا

% 2 2 

 ...٠ يشك ىلعار ساتم ىلا نو

 اذنه الابر درمَسَو . مبايل يف اهب حَدْصَي َوُهَو « ٌدْعَب ُيراَقْلا اًهاَرَي لآ ةينغألا هَل اَْعَصَوَف « ِءاَفَّصلأ

 2 هل هَه ْنِإاًماَخ الامم



 « ملقلا يخَو»

 ليلاَيءْليِلاَي ءليلاَي

 ¥ ف

 م ° ف لا : و .

 ْموُكْيباَمْرعَمْلَو

 د

 زيطاي ءُريِطاَي ُرِيِطاَي
 زيخلا عسيمَج ء زيخلأو
 ليلاي «ليلاَي ءْليِلاَي

 #3 چ

 و ر 2 و ممر

 ْيِف لسزت الابر الإ ُراَدْقَألَأ رت

 : [ طيسبلا علخم نم ]! 0

 8 39 8ع 9
 : ۴ کب FH ع كو
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 ئتتضأ هارت زرع َبْرَو
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00 

 َلاَبْلا يلا ْيِلاَحْلآَو

 َلاَمْلا موه موتو

02 

 خول قوق رف

 مونو ءةّيفاعو ءذَمَق

 د2

 كلذ تنبو اشاّبلا كلذب اًهتّيرخس وناَسل

 يعفارلا قداص ىفطصم



 و
 لع

22 

 یر چ

 لا ئارا قدام یم کوز )ےک

 َيِبَرَعْلا بألا يِف ٌءْيَش هئم ْنُكَي مل ٍلْسَرَتلا نم عْوَن ْيِف  ِدَْوْلا َقاَرْوَأ ١ اتات اَنْحَضَو ١

 اَهَحَراَ ٌيباَرَع ُلِئاَسَر َرُهَو ؛ اَ اَنْ نيل ِناَممْلا ىف ٠ اهب هتك نيل ةَقِيِرَطلآ ىلع
 هرو ١ تَعاض ْدَق ْتَناَكَو . باتل ٍةَمَدَعُم يف هاب ام ْئَلَع ُةقْوْسلِيف ةَرِعاَشَو فولي ٌرِعاَش

 ُرْوَصُيَو ٠ هِيَبِحاَص ٍرْمَأَو هرم نم فص هَل ي ينص لإ ق قشاَعلأ َكِلَد ابنك ةَلاَسر يهر « دزو

 را يأ « بالا نط دغ الع انزع دقو. ہک رت امك و هَسَمَل اَمَك ٌبُحْلا رس اھ ل

 « : لله يهو . اهب
 نقب نبدا خات يلا ةيجتلا سؤ هذلَ ني « ةرياع نش اهل كاك .٠

 غلبو اَهَرْسَت نأ هرم اَهُنِزْحُيَو ٠ اهبضغ َيِعْدَتْسَتَو اهترخُت ْنَأ هرم مرسي ؛ اناْحَأ ٍدحاَو

 . اًهتتيشمو اهسقن نم ٠ كلوي يب ناعم ٍنْْْلا يف الو ررشلأ ن ذ َسِئَل نأ ءاَهاضر

 اهِلاَيَح ْيِف ايندا ؛ ُهَءاَمِطْنَأَو رول َناَعَمَل 1 ءْئش لک يف نقل ؛ ايْوْبْشَم اَّلاَيَح َناَكَو
 . مرج فاح ةئيضم ةر اَِئاَيْشَِب تُم ٠ ليلا اهسبْلأ نيا ءاَمَسلاَك

 ؛ اَهِلْفَع نم رَ اهب َّنَأَك ِفاَعْرِإَو هح غالب نم م اًناَيْحَأ اهلي « ُقّيقَد روش اَهَلَو

 . . ٍلْفَح ربع اَهَنأك ه جاتا جلا اذل ةد نم نايخآلاآ ضنب ف اهل

 ني قرت + [ ا ] رب اهل نزم الآ توخ نب ىف رغفلا ئتشأ نر ھر
 نم عونا هل ال اّهَل نأ ىلع . اًهَفاَشُع ضْمَب ظل نأ ُهَق داو انا « ِةَفَداَصْمْ ا ًءاَيْشَأ ام ِرْوُم

 ْيِنَو ١ هتف اَهحْوُر ْيِفَو « ّمُهَف اَهِلَمَع يف ُءاَكَذلاَف : هش اهو الفت يف ءال

 وَ اَهْبَسْحَأل ىح ٠ ُلءاَقَتَتَو ُبَرطَت امم َةَراَطَعْسُم َةَحِرَم اَهاَرَأ ُتْنُكَو

 و
| 

 م هر 8
 ْنْوَكْلأ جرحي ن

 اَهْتْظَأَل ىح < « ُمُعاَشََتَو نرخ ٌةَمْوُمْفَم ةروضتم ُدَْب اَهاَرَأ هٿ ؛ . . . شيطَيَو هنئِناَوَق نم

 ! هيف َسِْبَل اَمَم َنْوَكْلأ درس

 ع
1 9 

 دون

 « م ۱۹۴۵ ناریزح /وينوي ٠١ = ه ۱۳۵٤ ةنس لوألا عيبر رهش ٠١١ ۰ ٩ : ددعلا 4 ةلاسرلا » (#)

 . 376 977 : تاحفصلا « ةئلاثلا ةنسلا



 « ملقا خو » 1۰۲

 ُنْلْخَت لا ٌةرْوٌصلآ اَهَل ْتَعَت ذق « َةَفْيِرَظ ةليمَج  ةَرفاَتتُمْلا ٍلاَوْحألآ لك ْىَلَع ْتَناَكَ
 اَمَك ِةَاَقْلا اهيَيِصْخَسب اهر ريمي يذلا ُرْخّسلََو ؛ ةقئفلا تعبت يلا ُراَرْسُألآَو ٠ ّبْحْل

¥ ¥ % 

 نبا بهل قورعا ران نم هيف َرهَطَو « رائل خس نِي اهو اته "دلل اًدلَم َمَلَسََ « هَل نِي ن هَل لَواتت امج َكِيتيعِل لق . ٌبْحْ لآ ني اقر اکا نح ر
 د فضول اده َتْلكمَت ْنِإ َكّنِإ . مسجلا ادم يف ترش ِرمَجْلآ نم قور ناک دم
 2 د ئف ٌبحْلآ كلَ َقِيرَح َوه َناَك  مّدلأ ىلإ دلل نِ هَل

 لع يشاع يم ٍنامْرْبل منَ الإ َوُم اَ ؛ ابدع اإ نكي مل اًح َناَك نإ  ْبْحلأَ
 ءيَش ْنَلَع ٌلْيِلَد يهو ال «وياَذَع ٰيف هئم لاح َسِيَل « ٍقْوْشْعَمْلا ٰيف يآ ةقيقَحْلا يلغف هر
 | يَ يف اني

 ملل طقس ب زيم يمسي بيلا مخ نول ره امم ذأ ثقي ذل
 ُدْوْعَتَو « هيلع الآ ْيِرْجَي يذلا عقاَرلأ يفتنيو ؛ ِنبيصْحشلأ نيب امم ُهْيِهاَذَمَو ُهُماَكْحَأَو
 سات نم َءٰيجتِل بْؤْيْحَمْلا ىلع رمت ا نذل ذم يف ِءْيَش نِ يأت ال ياقا
 اهب ّنُج يآ ةَرّْصلأ الإ ايش لخت ال ِنْْنْجَم م ِنْيَع يف راطإ هناك مْيظَعْلا نوا اًذنَه

 رک َنوُكَت الأو الجر ىس الجر ٌةآزمْلا بحث الأ ةعيبطلأ ونا نأكل شاتو
 . بزَحْلأ يف ةَدْوُحأم اهنا هع اهک رت رقاب اوخأ تب ترج اإ لإ « هش
 يف قر ب « ألا ىلع لاعقلاب ينج اََمَع ل سَحَوتُمْلا نابل اهلي لاو الآ كلت
 بحلب ايم الَمَع اهل رّصحَتْمْلآ ٍناَسْنإلآ

1 2 3 

 انيتنف رار نِ نرم يف ممم الو ديف رم ال یت ئَوَهْلا َدْهُج اًهتبَيحَأ
 ٌبحْلَأ نف نكي فيك فرعا الو e f اا



 1 ىعفارلا قداص ىفطصم

 ؟ اذنه نم دشا

 ةر ىلإ َّرَمَف ٍلْيَسلأ ٍقْيِرَط ْيِف ُهَسْفَ سمن ئأر ْيَذَلآَك ٌبُحْلآ َنم اهب يتئاْعتْسَأ ٰيف ُثْنك ْدََلَو

 ب ل نزلو ا يك. ومنا لل دف الع يأت ي ةَيِلاَع

 . ٌبُحْلأ نم ٰيضاَمَت و ىَوَهْلِب يِنقْرُح الإ ناكر الو َلْيَس الو ؛ هملحَو ِءاَمْلأ ةر

 يدا ناری تيل مزعل. نجت شال َسْيَلَُّنِإ هللا ئَ
0 ê 

 ل سول < a oe ی سامو كاع ترب ءءء م 2

 ! .٠ تنل قشاعلل

 ! . .. اله الإ : قشاَّعْلأ ىف ْتَلاَق اًعْيِمَج سالا َلَقَع اذإ
 7 هما 2 5 ر را ء 4

 ! ٌبُحْلا حرج الإ : تاق اهلك ةاَيَحْلَأ حاَرج ْتأَرَب اذإ

 تشعل َمَه الإ : ثلا « ِةَعْمَدلَأَو ِةَعْمَّدلأك ُمْوُمُهْلا تهباشت اذإ

 ! ... وه الإ : ٍبِْيِبَحْلا ْيِف ثّلاَق « ِةَلاَحْلأ َدْعَب ِةَلاَحْلأ يف سالا َريعَت اذإ
 ! . . .بلقلأ رارسأب َبَجَحُمْل اذنه الإ ؛قْوُشْعَمْلا الإ : تّلاق ءءيش لك رس فشکنآ اذإ 52 م ل هع وقم تب ع كر ر كر و كك يو ر و 7

ê 2 31 

 مور ےک سيك هك .o م م لك دوم تيك رس وعل يكس
 نم ئستحاأ اَهلّمأتأ اَهْيَلِإ تْسلَج « رحاَس ةَسْمل تحل ِْنَسَملَو « ةّدَم َلَوأ اَهتْيَأَر اّمْلَو

TH 2 5يب 092 ت ر2 رر  

 ُيِنتْيَأَر ٌرهاظ ٌراقَو اهلك ةَدَبْرَع حْوُول هَل ديْرَعَت يذلا « َرِكْسُمْلا َءايضلآ كلذ اَهِلاَمَج
 1 2 يي ل يا س 2 57 ذمو

 ْئرْجَيَو تعي ةكئالَملأ رايت اهتختو « ةَكاَس هيد اًهَقَْف « يخول ِةيشْعك ةَلاَح يف ِلَِم

 نأ « سفت يف ملكتي اَهَلْوَح اًممَو اًهْنم اهم ءْيَش لک ثَآعَج « ريك راياوح لأ تنو

 ُهْنَسَم الإ هب رمي يش امف ويف لخت يلا عضوتلا كلذ يِ تمحو تغ ذ د ةاََحْلأ

 . تاَملَكْلأ تح « لشَعَتْرَي اًيَح ُدْنلَعَجَف
5 e م 2 ءَ ي ےل ر 

 نأ
2 2 

 فري هيف سمنت ت ىذا َءاَوَهْلَأ ُتّرَعَش اَم لَو ترعشو

 ! ٍرْجَمْلآ َرْوُن اَهَهْجَو َبِسَحَف "اهب َعَدَحْل

 هزم َلْوَح اَرتْعَبُم ْيَلَعَج « بْذَجْلآ ىَلَع اهترذُف يف ةيجَع ةف ِناَكَمْلآ ْيِف ْتَْسْحَأَو

 ٤ اهيف ١ : نم الدب « اهب » : لصَألَأ يف )000



 ناه ؛ ٍصْقَت او دايز اإ ينج نف كلتا دق يبل سييرا ذأ لإ لخت

 . هرم ٌرْعْضَأَو « َةَرَم اَهَماَمَأ مظَعَأ َكِلَذل

 حبق اهن حقو « ّذاَّشلآ ٌيِئاَستلآ ِدْوُجْوْلا نم ٌةَرْوُص الإ يه نإ ةَليِمَجْلا هذه نأ ُتْنََظَو

 . جل يف اح ُلاَمَج ناك فيك ايْنُدلِل ٌرهظتل ٌيِهَْلِ

 قرف أَو 0 يه اهيف اً أل ٠ « ْنْسْحْلَ قو هنأ یر 8 ردعْشُي ّنِتاَمْل سخا اذل ُثْئَأَرَو

 ت ر 00 هر تارسو رم 207 رام

 هرم قرم يحل رز م اموال . نا ةَرْصّتلَأَو لاَمَجْلأ

 نب سي ذآ حّولملا نب سبق 1 ٍرعاَّشلأ ّحَم ْتْلُق ٍدْهُجْلآ َدْعَبَف « اَْيَع اًهِتساَحَم يف تمار

 . 61 .. . اًعِلاَط ردا ايت اَهُينِعاَدِإ د

 ف 2 7#

  aو 7 2

 و امّنأك ٍلْيمَجْلآ اًهِيَف ْنِم جري ؛ َيِحَتْسْمْلا كِحَّضلأ ُكَحْضَت اَهتْيَأَرَو

 . ٍنْوُناَق ىَلَعْأَرَجَت

 اًمْوُرظْنأ ! اًمْوُرْظْنأ : َنْيِسِلاَجْلِل اهم لك ُلْوَقَت ِتاَماَستْبآ مستو

 يف رجّرْجَرَتَو هِزاَريْغَأب اًضْيأ مشجلا كجضَو ٍمَقْلآَو ءْجَولاَو نَا كض ارغب

 . اهب ههو اهب مست اتاك تارڪ
 ْيِف ةياقولآ ّنِم اًميش مضيل َءاَيَحْلأ َكلَذَو ءاَضإلا كلَ اهتم ذأ لحج تارت نق

 : بلل ريمذت ةو ةَيوْسملآ وقل هذه

 الك سلا سواح يف اهنج ماي ١ لح هيج نف ةيِماَسَتُم كلذ ْىَلَع يهو

 اًهْرَك ر وأ اًعْوَط ُلاَلجْلا اإل َسْبَل یکدم مسج هناكَ ٠ مَدلآَو ٍمخّللَ

 . َمَشْخَيَو لهي الإ ُهءاَج هنأ ُهَءاَج ْنَم فرع ال ؛  ٍدَبْعَمْلاَك مسج

 مهلا كنم بلت مسجلا اًذلَم ىلع ٍةَمِجَسْنُمْلا ة ةاَيَحْلَ ٌةَرْكف َتْلكَأت ثْيَح
 ا ا ب

 . ْعطَقْنَي ال 1 يذلا بحل ُبْلظَت : يأ ؛ يهني ال يذلا َمهَملآ دير : ْيَأ ؛ ادب دب مف ال يهو

۶ 
 هنأ رع

 + ْنِم َكعلاطتو
 تتيح

 و



 0 ا تاسعا

rs 52لذ نأ ريع ر 5  

 ةَعاَس لَك يِ اهر 5 2

 ! تفاح انآ « واخ اَنَأ : ٍتاَرَطَنلا تحت حْيِصَب اَ اَمر اما

  اَهَبْلَكَو العن ارق  ةَّفِحْلَاَو ُةَاَرَولآ هْيَلَع ُبَلاَغَتَت اَهُهْجَوَو

 روزلو ٤ ِرْوُرُسلَأ ٍضْعَب ب ٰيف ُدَجْوُي يذل أ ملل َبْلَقل ُبِرطَت < رشا لثم يهو

 . ملألا ٍضْعَب يِ ُنحُب ْيِذَل

 ! ِئاَرْغإ لَك اَهِف اَِْفرَتُم َناطِبَشلا ْبَسْحَت « ٍرْمَكْل لم يهر

 اهب برت ال اَهُواَيْشَأ ؛ اعيش ُهَعَم ْتَقْلَخ اَنْيَش ْتَعَنَص وأ ايش ْيِماَمَأ توات اَمَّلُكَو

 . يتلا اهب درت نو ٠ ةي
 ! . . . ئسألا َنِم اًعْوُدَص ْتَراَط اديك اق

 2 ناي 2

 ٍةكْئالَمْلأ راي اَهَْسَتَو 3 ةَِكاَس ُةّيمْدل اًَهَقْوَق 3 يحول ةيشْعك لاح يف ذيع ْيِبَأَرَو

1 + 33 

 « اينلآ هب ُكَحْصَم ْيِذْلأ هولا َوُه ُدْعَب نم اَهَهْجَو ىَرَأ تتر ! ٌبحْلآ رخس
 . اًضِنَأ ماو يقو سن

 ! . .. ضألآ يف ةَموَكُح ىَرْقَأ يه َةَلْيِمَجْلا ةَماَسِتبالا َكّْلَي ْىَرَأ ا

 ! . . . اًنْوُنْجَم حلا ٌرخس اي ینتلعجو ؛ بحل ا رخس اي ْيِنَتلَعَجَو

 يعفارلا قداص ىفطصم 200 اطنط لصألا قبط



- 
 اع

 قر
 یر جرجا ی ج 7 ٠

 یں وز نی لھ عقلا يخو د ٦

 (aH) # ا 7
 - ومس

 َكِلَذَكَو ““ جابر يأ ُنْبآ ءا اَطَع لإ سالا تف ي ال » : جلا مسؤم يف يالا حاَص

 : نأ « ميلا يف ذ ُْهَحِتاَص نورما ؛ مآ : ينب ُءاَملح ُلَعْفَي ناک

 وه ذإ « وعفا نع َء هري َكِسْْيِل مث « نبذل ِف ْمِهِلِئاَسمِب ُهْوَقْلَيِل  اَهمِلاَعَو اَماَمَِو
 و « اًهْضِراَعُي أ اَهيَلَع فل اي اَهْرْيَغ اََعَم نركب نأ يبني ال ةَعياَقْلا هبل

 نأ الإ حبش
 ب اب : َلاَكَو جر ِْيَلَع َفَكَوَف « ٍماَرَحْل ٍدِجْسَمْلا يف ةالّصلأ ُنّيَحَتَي ٌءاَطَع َسْلَجَو

 : [ ليوطلا نم ] ُرِعاَّشلأ لاق امك َتِيَتْقَأ َتْنَأ ! دمحم

5-9 

 . اَهاَْعَم ىلع ٌفَداَرَتَتَو اَهَرِهاظُت نأ

 5 ر i و هك 2
 ؟ حاتج داّوفلا قاتشم ةّمضَو روازت يِف لَه : َّيَكَمْلا َيِيْفْمْلا لس

 ! ارج نهب هات يٌصالق قتلا بهذي نأ هللأ َداَعَم : َلاَقَق

 اده ْىِنَلَحَت َوُه َرِعاّشلآ كَل < ادم ْنِم ايش ُتْلُق اَم آو : َلاَقَو ُهَسْأَر يس
 نى ر E 1 e 1 ريس صوص ر

 ناك اذإف « ساتل يِ ُةَلاَقْلآ يشت ن ُفاَحَأل ْنِإَو « هناّسِل ْىَلَع ن اطْيشلا هئفت ىذلآ َيأَّدلأ

e 8 

 سالا ىلإ لي الإ ملكت اَمَو « تفر 7 تماضر دنع : ا

 ةنس لوألا نوناك /ربمسيد ۲١ = ه107١ ةنس ناضمر رهش ١۷ «الال : ددعلا ٩ ةلاسرلا» (#)

 . 7١81-3١88 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا « م4

 . لْهأ ْئضْدَأ سالا دلع َوُْهَو َتاَم َمْوَي َتاَمَو : اوُلاَق ء ه١ 16 َهَس َيَفوُتَو هال هس ٌماَمإلآ ادم دلو )0
- 

 3 ص

 . اينذلأ



 1۷ - يعفارلأ قداص ىفطصم

 ىلإ ٌةّيِحْوُم َءاَمّسلآ َّلَمَلَف « ُلْوْقَيَو ْعَمْسَي ٍةَكِئالَم جَن َوُه اما « يخول لب دوي

 ءاَنِغْلاَو ِءاَسَساب مهتتفو ساتلآ ِتَّكَع يلا ةلالضلأ هذه ْيِف اًيْحَو هناَسلب قزال

 َلاَق . ريكا ْمْنَجْلآ مهم َمَمَتْجَآ ىح « ٍدجْسَمْلا ىلإ اَلاَسْرَأ سالا َءاَج ٌدَغ َناَك اَمَلَو

 يس يِفَو « هيدا نايت نِ ااش الجر ُتْنكَو : ٍراّمَع يب يآ هلآ ِدبَع نب ٍناَمْحَرلأُدبَع
 + َضاَأَو دهم بأ ملك ذقو فجر « س ال مم ُتْوَدَعَف « باَبّشلأ ئَوَم مَ اذل 2

 مَ نبأ ناك ْذِإ « َُوْسَأ تار رع هلاك سلجم يف َُه ادق هبل ُتْرَطَتَف ٠  ُلْبَق نم ةأر نکا ْمَلَو

 « رْعّلا َلَمْلَتُم َحَّرْغَأ رشا َسطْفَأ '"”رَوْعَأ ِهداَوَس عَ تیارو « ٤ َةَكَرَب » یس 9
 ر هم 506

 هذه َّنَأ آو - ِهِداَوَس نمو ذو نط ملكي همست ككل و « الِئاَط هم ُءْرَمْلَأ لَا

 1 لرو ةكئالَملأ اهلْوَح نم ٌدَعْضَتَو < ا یر لي

 هلق لْيوأت ن يف ملكي هو ةتففاوو مالا يلع فسْوُي ةَ يف ةُسِلجَم ناكَو : لاَ

 0 اخيرا ل 1 51 ےس لا ا رک تک ر 1-3 ص 0 م ےب رص هع ا

 ٍمَنِإ هلا داعم امَملاَق كل تيه ل اَهَو ببال ملو ءِوِسَفَت ناھ ف وه ىلا هندو رو # : ئلاعت

 ين يل 2 يأ د 6 م چ
 نص نجس للحس نسخ هجر ر س رص ار ۳ . 0

 ]و ۲۳ : ناتيآلا /فسوي ةروس ١71 . اک اَهَحَفْلاَو سلا دنع فر ہا كلذ ویر نشرب ات نأ الود ابي َّمَهَو وہ تمه دقو ج K3 تريش عيال منِإ یوم نح قر

 7 هر ه1 سر م مع ع كي اي مخي سكي عفا رح ست ےک م ا
 ضر ني اهتعيجَأ وعلا هل دقت انين امت تنسق : نعش دبع لق

 َنيَأ نکو ؛ سب ب يني ازز هات يزل ماك شنت يم هزم ١ بلب اجت
 ا تح يس رس یم رس

 هتدوابو #9 : تلا ْنَأ '

 1 كلم ٌبُحْلَأ ىلع ىي سي

6 

 نأ لع نع ب لک هزيم هلا جو , ی

 | ألا ىم ٌةَكِلَمْلا ِتّلاَرَو ؛ لرم الو

 و
 نأ ىلإ ریش ةليوط ةياکح ةدَرْفُمْلا اًهتعيصب يهر ندرارإل َةَملَك اذنه نم ُبَجْعَأَو

 نَه ىلإ بهاد ؛ ٍنوَل دعب ٍنَْل « ايترن نم ِناولأپ فُسْوُي ُضِرتْمَت 5 ْتَلَعَج َةَأْرَمْلا هذه

 يف ٌءْيجَتَو ُبَحذَت ؛ اَهييْطِم يف يالا نادر نِ ( هدام هيكل ) نل ؛ نف نم ةعجاَر

CG 

Eg 
fرور ها وسم  

 « ٌرَوعأ هداَوَس مَم هتنأرو ١ : ْنِم الدب« َرَوَْأ َدَوْسأ هَتْيَأَرَو ١ : لالا يف 0(



 « ملَقْلا ئخَو ۸ ١

 ىلإ ذفنت نأ اَهَتلَواَحُمَو ؛ اهّبَح ْيِف اهبارطضأو ؛ ة ٍةَقْشاَعْلا ةَأْرَمْلأ ةَرْيَح < روض الهو . تفر 00 مل of r وف at "كل a رورو اور مامر :

 ا « يبطل وفحص يهزغ ف یر لغ اإ , ألا یک رز امك ٠ اهي

 اذهل نؤكي نأ َبَجَو بحت ْنَم ىلع كلاهتت اَمُهَمَف ۽ اَهِتَعِيِبط ريع را ءئش ءاَيرْبِكل ماما م r, a ت ف ع مو ع 20 1 6 -ٍ 01
 ص

 ْنِم ٌةَعيبَطلا ِتّناَك ْنِإَو ٠ ٍباَرِطْضأ ره ما ر ريت ٌرهظَم ذأ عاين ر هم ؛ رخآلأ ِءْيَسْلأ #

 م7

 ةَمّمّصُم ٌةَيضاَم ةَعفَدْنُم كلذ ِءاَرَو

 ةر هتعْيبط ل يف نو وی ي عملت ل ئا لَ اع كني « هبت ) : كق

3 1 

Ês 
  e 31 3ا

9 3 
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 يتو ل الجت اهيشج نب امب <« و ر للتو يَ ةف

 - ْتَعَلَخ أن ضرع َكِلَذ لَك َةَضِراَعَو ‹ ةَيِرْسَْل

 . « كْلُمْل

 « تسعي اَجَل اهنا ٌبِعْشُي اًَدنَمَو « ْتَقَلْغَأ :  لي ملو «َببَأْلا تقلع و : لت وٿ

 قا اول لفل کت جام اهل ر ی ترآ ۰ ایا اُم هئم تارو

 َدَس ُلِواَحُت اَمّنْأَك « قالغألا يف اه ت ُبِرطضتَر « باب ىلإ باب ْنِم ْيِْجَتَو دِ

 . طم اَهقاَلْغِإ ال باو الآ

a 3 

1١ 

 رش 5 ازل دزه ق اا نأ بقتل لأ اذلم يف امام تأ 4 ر ا يا

 ےس
 2 2 7 و

€ 

 ینا هی ف اويل یا لكم ایک ةر : ةئ ر اون أ نب

 . ! اَهِناَيلْغَو

 ىلإ اًماَلْعَأ ْنِم ةَلزات ةئونألآ َُعِيبَط ايفو 2 ٍضْعَب نم اهضْعَب ىف راَوطأ ةثالث هذه

 تأَدَب هضرْعَت وأ هُعْيطَنْسَت ءْيَش كلذ َءاَرَو نبي ْمَلَو اهتباهن ىلإ ةأرملا ي ِتَهَتنأ اًدِإَف . اهِلَقْسَأ

Ca 
 1ك

3 
 ١ رحل

 کم و رس ص 0 1 ريا هس الل ساري 8

 هلأ داعم # : َفسْؤُي َلاَقَف « اًهِيناَعَم يف ف ةَنكَمَتُمْلا ةيم اسل ةلوجّرلأ ةَمظَع مث ْنِم

 4 را ٌءْيَش ُءاَيرْبِكْلا اَمَنأك » : ْنِم الَدَي « رح ءيش يه اَمّنأَك ١ : لالا يف 0(



 ۹ يعفارلا قداص ىفطصم
 هبت لإ ةَميِرَط ىم ذمو . تلقا خيما : ناق هذ «ٌقاوتمَّوَسَحأ قَرْوَنِإ

 ر

 ةقرغمو وشاب نيا رم رضع لك یف ارب ساس َناَك ذإ «وأزملا یف ف ِةَأْرَمْلا ريض

 » هنوز نم زك مل ٍتاّرم تالث فارما يلا اذل كَ . مذا ةَماَرَك 2 ٍلْيِمَجْل
 ا ےس

 ْيِف اهبابْسَأ ّلكب ْتَعَمَتْجَ ةَدحاَو ٍةَرْكف يف ٌرَصَحْنَأ ِدَق ناك اًهَبُح نإ 2 ةَ َكْلَ افي ملو

 یب الو ؛ اًضِنأ اهِيَلَع ُهَقَلَعُم َتاَوبَلآ ناك ٌةَسبَتْحُم ٌةَرْكف َيِهَف ؛ « ٍلُجَر ْيِف ٍناَكَم يف نم 2س و

 قي زقيف ٍرِجْعُمْلا هربت خد ىلإ ْيِماَّسلَ هللا بدال د دْوَعَي اَنَهَو . اهن ةرؤث ةَرئان ةأرَملأ
2< 

 ر

 a ءپ ْتَقَلَعَتَو « هْيَلَع ْتَماَرَت اهنا ىلإ ةَرابعْلا ذهب موي اَمَنأَك 4رب ْتئَهَدَتَِو »

 . ٍمِيْشَهْلآ يف ِةَرْدَجْلآ ِءاَمْإل ةَعيبَطلِب ةعيبَطلا نسل يهو « ةر ريخألا اَهتلْيَسَو ىلإ
~~ 

 ْعَقَي اَنُهَو . ويلواڪش رڃآ يِ وپ فب يڍلآ نايل نار زب اَهيَيصَق يف ةقشاَعلأ ٍتَءاَج

 َهَه َناَكَل دبر ُناَهْرُ الولف . امناطبش ناَهُب يه اهل قو امك هر ناه مب مالسلأ هْيَلَع فسْوْيل
2 

 . ٌيِعنبطل ِهِفْحَض يف رسل نِ الُجَر َناَكَلَو «اَهب

 ْنَع يفت الأ ذرت ميركل هالا أل ١ ربك هَرجْمُمْا اته اتهم : ٍدَمَحُم وبا لا
 ملي نأ كلذ نم دنر يِج م «وب نب ال نح ‹ ِةَلْوُجْرلأ ةّلْوُحُف مالل هيلع َفُْسْوُي

 یف یتح < ِتاَوَهّشل َقْوَف ةَلْوَج لأ هذلهب نوماس فك < هم نابل ةَّصاَخَو « لاجل

 ةَفشكَتم ةضرعتم ةيلتخم ِةَفْصاَع ةف ةَعاطُم ٍةَكِلَم ِةَلاَح ؟ ٍةَعيبَطلآ ةَرذُف ةياهِن يه يأ ةَلاَحْل

 - اًدنَه نم اًْيَش ئَرَي ال ُهَلَعْجَت يَا ةَلْيسَوْلا َّنِإَف « ٌلْجَرلأ َسّنْيَي ْنَأ يغني ال اه . ةكلاََم

 هاربر

 اهلك لاف فَلا يف عصري يذلا حافلا وهف « َءاَش امي ٍناَسْنِإ لك لوي ُناَمْربْلآ اَدَمَو

 أ ماَمَأ ٍناَبِصَتْنم ةأْرَمْلا هِذلَهَو ره هنأ ةءاَسلَأ َكْلَي ئِف هسفَتل لجو لَم اَذَِف ؛ اهلك اًهَضْمَيق

 « امُهاَرَي

1 ê. 

 هە يأ 2
 ُهُعَمْسَي لاع ُتْرَص يه اَمَّنِإ « ةيفاَح اَهُتْظَيَو هِي هيف نجْهَت ْيِتَلأ بقل ّيِ امأ ن

 يف رَ ذأ ٠ اده وش ف یر ( ْعَبْصَي امف َرُكَفَو « ٌرَبقُيَو ُتْوُمَيَس ا

 نآلآ ةفرتفَب يذلا مثإلآ ادله نأ يف َرَكَف وأ « ُلَمْعَي ناك اًمِب 5 اضع يَ ُدَهْشَت موب هَ رم

 « اخف هلا ر اَمر ئأَر ِهوْحَنَو ادله يف َرَكَ اَذِإ - هيب زأ يأ نو هيلع جرت زكي
 هني دار یری اج دنت مك ٠ ٍةيواَم ىَلإ اَعفَدنم الفاَع قيرطلآ ْيِف ُرِئاَسلآ ْنْوُكَي اَمَك ع 9

7 

 0 و

 26 و

1 



 « ملَقلا يَخَو» 1۰

 يلا دال ملل هَ اوطقخأ ؟ وجي اهن قي أ « يج ةا يف ىر هزر

 2 َنْيَب ٍةكَرعَمْلا يف عزّدلآك يه ي “لاو « ةي ركأَو « ةظعْرَمْلَأ ريكو  مالكلآ رَ هيف

 . دير نسوا » ةَمِلك < ِناطْيَّشلآَو ةَأوَمْلآَو ٍلَجّرلأ

e #د  

 : ٍناَمْحَرلأ ِدْبَع ِنْب ٍليهْس ِهِبِحاَص ىلإ ثدي َرْهَو هلأ ِدْبَع ُنْب ٍناَمْحّرلأ ُدبَع لاَ
 ؛ ةقرطعلا ده نيوقترط ني كسآَو ءو بتن ذأ تنمو « كل غب مالا تركو

 يراَعش ُتْلَعَجَو « َماَلَكْلا ظَمْحَأ اَمَك يسم يف َلُجَرلا تْظِفَح ْدَقَو ةَئِِدَمْل دملا ىلإ ُتْعَجَر وٿ
 مذإي تفل اتق ٠ 4ز نامت : ةي ةَمِلَكْلا زه ستل ٍتاَعَرَن نِ ٍةَعَْ لَك ي
 « اه سالا موي ىلإ سفتلا بلاطَم ْنِم ٌْتَلطَم ْىِنَقَِر الو ٠ َةَيِصْعَم ُث تيتا الو « ْطَق
 ي راك يه امنو ٠ ةَمِلَع ثيل ملكا َِِم نإ « يق امف هنأ بمص نأ وُجرَأَ

 و

 ۱ نك « اًهْنِم يش َكَضِرَتْعَي اَمَف ٠ ٍضْرَألا ْيِصاَمَم لَك لع انآ ب ُرُمَت < « هلمخت ٍءاَمَّسْلَأ

 . وب ُرْوَجَت ِكِلَمل أ متاح َكَعَم م

0 
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 ص ص ےس

 ٍنَع كفوزَعَو َكيْهْدَ كال ' قلاب » تي ةئيدَمْلا لهآ َكبَمَل اذلهلف : لْيِهُس لاق

 « ُكَلَم الإ اًذنَم ْنِإ ارش ب اَذلَه ام : اوُناَق لق لأ ِدْيَع اب اي هلو كَل ٌلْيِلَقَو « اسلا
 ص

 . اوقدص رم

1 # 7 

 ةلِْمَجْلا ٠ ُةَقِيرَطلا ةذاحلا ٠ َةينعُمْلا ٍناَمْحّولآ ِدْبَع ن : ٍلْيَهْس ُةَيِراَج ٌةَماَلَس تلا ت
 د اهب أنا نف تت م نل, ةا ُدَحْرَوْملا « ُةئِراَْلا عال « املا

 اص رح رس

 نب دير َنْيِمْؤُمْلا ريم يِناَرتس شاو : ْتَلاَق - اهرعش مسح « اًهئاتغ ٌنْسَحَو « اًهِهْجَو

0 
1١ 

Tu 

 اف ويرا ارس -

 ّنِم ُتْيِتْوَأ ام ْيِنْيَع رقي ام ماقد يم لردع راند نأ یری فحل دبع

 ! ينتفيلف اينذلا ِرْمَأ ْنِم دعب َءاش ام : ٰينَكلَم َنْيِح ؛ ةَماَلَس يرتش ذأ ىح هَ ةفالخلأ

 ناَمْحَلَأ ِدْبَع ٌبُح نم لا دلو ا ذأ دو بلع تضر الف ٠ ْتَلاَق
 : ةلطقشأ اع 32 هاو ئ بع ؛ قات ىلع أ ٠ دع اقل ا 2 ٠ قلا

 َرَأ ْمَلَو « هْيَدَي َّنْيَ اأو َةَفِْلَخْلا ُتْيسْنَأَو « هيف بك امم حْوَللا ُحَسْمُي اَمَك « ءال ٍتاَوْصَأ

 ہٹ



 ١١١ ىعفارلا قداص ىفطصم

 ا: ذِئَمْوَي هَل ْيِلْوَقَو 2 ّيِف هرعشب' معَ نَا يناس موي مو یم ُهَسِلَجَمَو ِنَمْحّولأ َدبَع الإ

 يلع تْيَرَصَو « يي لَ يلتبس زما تاو ٠ لِمَا كهجرل ار مارك

 فدل مث . ةَفِئاَع ورم ةليج اي دافع اهنف ئدأ رب نمل بعل برضا اك

 : [ لماكلا نم 1 نيب رغشب نع

 مارح تئاواَمرَمزهي يشنت باكر ني كلقرط يي نإ
 دوم َءَرَج وأ ءَكِلَت يصل

 نأ ب ختوا تلعن ثنان
5-0 

 ۹ ءاي نتو ‹ ظاَعئَأ َكاَذ يف اتن

 ٍناَمْحّولآ ِدِبَعِلُهَنددَر امك ُهُندَدَرَو « لال ٍةَمِساَك ٍلْقَعْلأ ةب ِةَبِهاَذ ةهلاَو ءاَنغ رثلأَو هغو

 اَنْوَص ويَعَمْسِم هْيَحَمْسِم يف يتوصل نتا هَل ٌرظْنأ أو . حف ام لأ رول هيدي َدَي َنْيَب َكاَذ ْذِإ ان ار
 يفتر يلق َةحْيَص عيف تخص « ديت َكِ َكِلَذ هُتْدَدَمَو ‹ مِيِطْفَتلا َكِلَذ ُهَتْعَطَقَو ... . َرَخآ ر

 25 , ظْفّللآ يف يذلا ْئَئْعمْلآ هلق هلق ىَلإ َيدَوُأ اميل < ناتا دب ثب امك هلع حراج

 3 م هر 2

 ٍءْيَشِب ِرْمَحْلا ركس - ُدِباَعْلأ ٌدِهاَرلآ وهو - ُهَركْسَأ اَمِيَكِلَو « اًعْيمج سهلا يف يذلا تملا

 ! ٍرْمَخْلآ ريع

 رم ْعَمْسَي امّنأَك ُهَِيِلَحْل اًذِإَف « َتْرَّصلأ ُتْمَطَق َنْيَح - الإ ِةَيْشْعْلا هذلَع ْنِم ُتْقََأ اَمَر

 شیت َو « ةَأَرْمَأ ٍنأَّسِب ملأ دق لر يلع يڪ اتو « بولا هو ذو نم ڻي ال نيل

 اناس ديري يف امي اَدَسْج َناَكَو هو َوْهَش هتباغ نکو ؛ دنع ثخضتلا رق نزكأ ذأ

 3 يغني ملو زكي مل مث ْنمَف ٠ دف

5 

0 
 رغشب هْينغَأ اَنَأَو الإ رعشأ ملف « َيّنغَأ نأ ْيِنَلْأَس اًنؤلخ اًملف « ِهْيَلِإ تْرصَو نناًرتشاو 006 0 د ا 38 1 9 tel 1t 1 ټه م عكس

 : [ ليوطلا نم ] نلمح ولأ ٍدْبَع

 ع حب ق اإ طب اَهُمْيِلَج داك ٍتْوَّصلأ ئف ثذحأ اذإ

 ْنِم اًسْمَه هيف ْعَمْسَي ْذِإ « هَل ْبَرطَيَو ناموا ُدْبَع ُهُيِسْحَْسَي ناك ام لع كاد
 ْيِناَماَحسيَو ْيّنَع ُدّصَي وهو بلف يف ُبكَسْنَي هَ نأ ىلع ٌةَرْسَحَو ءوب دج اَمِم ةف “یئ

 سو



 ىلع ةَمالَس وب حونت ٍتْوص ْيف الإ ؛ ٌرصَقُم مولا ة ةَمالَس نع تأ لهو ١ : .ُتيَنغ اَمَو

 | هلم ل لم
 ! عجمتدو بدندو

 7 | ت 5-8 Ae ىف Deol) 7 4ث 0 5
 اذنه لاق ْنَم ! تبي اي : ةف ةحيضف ُهَدْنِع يسفن تخضف دقو دبر يل ل

0007 

 ف رهو ‹ كنو هتدابعل قلاب ُهَنْْبَفلُي يلا راكع بأ نبأ ٍناَمْحَرلأ ُدْبَع َوُه : تُ
 ْىََغَأ انأر هرب ترتر یش نکو یس اکر یک أن طقم قتل
 رل هللأو ةكئالمل أ نأكل ؟ مكَحِتَم : لاَ « "6 صولا » الع َلَحَتَو ٠ عش قو

 ْفَقاَو وهو < هنو عتب ام لش ذك نقلا ندم دبع اعف  ةمالس يلي اهيا

 َلاَقَف ! بَ ١ نم ْعَمْسيف َلُْخْدَي ن ىلإ ُهاَعَدَو هيل ِْيَلإ َجَرَكَف َيالْوَم َّعَراَسَتَف « راّدلأ جراح

 ىلإ ْئَسَم ذق هِمْلِعَو ديِئَبَو هَّلَحَم يف َوُه ْنَم َوُهَو « ٍرْمْعَج َنْب هلأ َدْبَع نأ َتْمِلَع اَمأ : هل

 َعِمَسَف اَمَءاَبك ؛ اهلرتم يف الإ اَدَحَأ يئن الأ هَيِلَأ تل اهن َمِلَع َنْيِح َنْيح َةَمالَس ِةَداَتْسأ َةلْيِمَج

 . انما ةلدشش ارز اهنراَوج سؤ ىلع تلعب « اهلج ل ث تايم ذو « اهني
 عَن نهرو « ناجا رْْمُّشلا َقْوَف ْتَعْضَوَو « ٍةْعَبَّصُمْل بابل عاَونَأ َنُهْنَسَبْلأَو
 هيلع مسفأ یت ريتي نيټ ِنيَفَص راجل ماقو وأ نَلَع يج تما يلج 1

 اًعْيِمَج َنْبَرض مث ؛ اَهُدْوُع ةَيِراَج لك عَمَو « َنْسَلَجَف يرارُجْلأ ٍتَرَمَأَو ٠ ِدْيِعَب ريغ ْتَسَلَجَف
 اده َّلْثِم نأ ُتْئَتَظ اَم : هلآ هع لام ء اهنا ىلع يارجل يعد هلع ثّ
 ! نوَ

 تنك نإ ء امارت ار ةَمالَس نم ْعَمْسَت نام يف ديف اتار

 ! َرَفْخَج نب رف ُدِبَع اهب مَ لأ
 لاقف ؛ سئلبإ قر نم ةّيقر - َنْيِنِمْؤَمْل ريما اي هللاَو هدله تناكَو : ةمالّس تلاق a ر e 7 سو كاس 1 7 ل م كد 0

 ٌكلسْفَي دنع

 ةَلَرْئَمْلاِب ( ٌكِسْفَت

 رس

 )١( فْوْرْعَمْلَأ رعاشلآ صولا وه .



 ۱۱۳ يعفارلأ قداص ىفطصم

 َيالوَم ننرمأ مث « عمي ُثْيَح َسّلَجَو َراَدلآ َلَخَدَو . مَعَ هلله اأ : ناموا ُدْبَع
 نح نير اتق ( َوْهاَمَأَك) ؛ ؛ ِهْيْطَعَ ْتَناَك ةباَحَس نم , ايْوبشَم تقلا جرح لإ تجر

 ةجْلأ ثْيأَر ىح ُهْنْبََر ام( ق انآ اَمأ )و ؛ البو الیوط حسو ءوبلقب ْتْفِلَع
 . . هدو رل تلقا اينذلا نَع كمر « كيما

 نإ # نا

 ريم ای : ُثْلُقَو تک . 5 ب عتق ٠ ئزغأ ةر حتت: ٌةَماَلَس ْتَلاَق

 بأ امك ِبَجْلا يف تنك وَ هشآَرَف ! كح يِِئَدَح : لاق ؟ َكِْيْسَح مَآ َكْئُدَحُأ ! َنْيِمْؤْمْل
 امف ! كنس ىلإ اهنسح نم رج ورب ع هلأ نب دات جاو ت مآ مق تع
 سدو س رم

 ؟ َكَحْبَو قلا لعف

 “انآ لنك 4 أ ١ ا | 7 2ز م :f تو

 ياو نا لبق فلا ىعدي هنإ | نيني ريم 2

 ؟ « ٌقِنرطَمْلا » هَدوطَي نآ هيف ذق َو ٌبَجَع ْلَهَو : ديري لاق

 ! . . . قبرا َرُه َرْيِصَي نأ هتف دقو ُبَجَمْلا لب : ُتْلُك
- 

الإ َلُجَّرلأ ُبَسْحَأ ام ر م! : َلاَقَو ديزي كحضف
 ْدَقَف نِِئَدَحَف ! ةيهادب ل يهد ذه 

0 

 ُلِجَولأ اذل ئىَرَأ ام أَو نإ ؛ َةَرْيْغْلا تف ي

 ‹ دهْجَو ىلع َبَهَذَف « ( اَمْوَي دف « لخلل َنُمْسَو منَ « ٍلَمَمْلآَو بكُل َنِم كر

 َلَبْفَآَو « هيشخ و رثأ ِهْيلَع نيَو « َدَساساَو شوف اًعَتْرَم ٌباَصَأَو « ِةَراَفَم يف مقا

 اَن ربل يف هَل تَّضَرَع دبابو دارا لاَط امف ؛ ٍدِيِدَش أَبو طا ِةَُق ْنِم نجلا لايف

 م 2< م

 حسا اًهاَطَعَو ۽ انتي ثقيتنأ يق ةميسجج ةعراف تناك « اَهيطع ْنِم ٿرن ذق ٽن
 ےس

 ْمَمْسْيَو «ِلْجِرَو هيب طبخي « َرَدََو لاصَو جا ‹ لورصلا لِزاَبْل اها ء مْحَللاَر

 ! ِْيَدَي َنْيِب اَهَسْفَن i اَذِإَو « ِنايَلْعلأ ّنِم ٌيِوَد هفْوُجل

 2 هت

 ةأر هلاَمش يِفَو « الْيِمَج ( اَّبوَق ) الحق الجر رِِئِمَي ىف ٌناَطِبّشلَأ َلَعَج ْوَل هلو ام
 ما ع

 ٌمضَو الخادم عَجاَرَت مث ؛ اَدَعَتْبأَف ِهْيَعاَرذ َّدَمَو اَعفاَدَتُم يطمن مٿ هٿ ؟ ُءاَوْهَت ةَقْشاَع ء ةَلْيِمَج 3

 ! قلا َنْيَبَو كني ام َنَأَش اذنه َناَكَل ؛ اقلك يعاود



 ؛ مّلَقْلا يو 16 ١

 اَمَو « ًاَرْمَح اَلَو الخ ٍلاَجَلَأ ىف ْئِبحاَص ناك اَم ؛ ينمْوُمْلأ َرْيمَأ اي شآَو ال : ُْتْلُق

 ِناطْيَّشلِل َناَك ْلَهَو « َلُجَولأ اًذنَم ٌفِرَْي َناطِيَشلآ ُبَسْحَأ اَمَر ! . . . ةا الإ َلْحَملآ ناك

 جر كاد . ريَ ال يترك اياد يهو ٠ يترك اعياد فرغ ي : ُلْوَقَي لُجَر عم لَمَع

 ُتْلَكَشَتَو « َنْيئِمْؤُمْلا ريم ما ا هرم هل تغتصت ذقلو 4 ویر نهرب # : لومي امك هساَسَا
 0 تلد مى عع ىو ا جه مهد سل ف م جشم # ادعم ا

 دُْجُو يف هبابش ربع ذق لجده : - ُتْلُقَو « ٍرْيِثَكب هنِم ْيِسْفَن ُتْنَدَحَو « ُتْجَدَبتَو ُتْيَلَحَتَو
01 

aساي يور  ”> ” eforرګ وير" س  r 
 ياو هان نیما يم أ بخو ا يس اار دو + رتل نيا

 و و

 ر وكلا ةا ا بن + كلذ لَك نم تنر . يختل ع ذكر هاو

 . نل » : اَهاَرَي ْنَمِل

 ؟ اذه َدْعَبَو ! ِكَحِبَو كَحْيَو : ديزي َلاَق

 وهو

 . iفلل هُو َءاَج دق نانا . َة ناط نيالنينأو يف ناتج نبر 3 ا

 مس

 ١ ل وک قارات كلم اطل صو قل فاز: ودی کیت ۰
 َدِهاَش َنيمُْمْلَا َريِمأ َدَجَوَل مهيب ملك ادله نم ٰيناَشَر ْوَل َوُهَو ؛ خلف مل ٍيِرْمَمَل فيكَ

 رْوُز ... !

 ُتْلمَعَو « يأ ْمَلَ ةَرْم أ َرهْظَأ نأ ُتْدَرَأ دَقَو َنْيِئِمْؤُحْلآ ريم اي نسي مَل يتلو : تل

 ُتْلَواَحاَمّلُكَو َقَحْيِيَط ريع الإ ْيِنَرَي ْمْلَف ٰيتعييط يري نأ ُتْدَهَجَو ءُتَْدَحْنََف َةَاَطْيَش َرَهَظَأ نا

 ِهِتاَرَطَن ضب ْتَناَكَو ءمْجَنلأ نك ريَ ال ام ِهْيتيَع ٰيف ثأر هراَقَوَو ميئيكس ْنَع عب رنا نأ

 يف ْىَرَيَو « ةّداَبِعْلا َّنِم ةقْيَمَح ٰيلاَمَج ْيِف ىر تاكو « ٍبّدَوُملآ اَضَع اهنا شاو [ يل ]

 . ٌةَأَرْمآ يع ٌفِرَصْنُم منم هکر ٠ « ةَلْيِمَج َّيَلَع ليقم وهف « ٍمَتّصلأ ةَفاَرُخ يهسج

 نأ ىلإ اَدَبَأ هّرخآ بلطي تحل َلَوَأ َّنِإَف « َنْيِمْؤُمْلا ريم اي َكِلَذ لَك ىلع نيا مَ

 َقْلَعَتَو ّياَّبِإ هح نم « َةَحْوَدلَأَو ٌةَوْدَعْلا يلا تناك لب « تراز ْنِم رکي ناکو . َتْوْحَي



 ٥ يعفارلا قداص ىفطصم

 . بقل اده ل الأ » : هين هلأ ليلا ئَراو نيم ءْيِجَي نأ از هذَا ؛ ن
 اً لجل ادله ةَحئاَر ِءاَوَهْلآ يف حرت هلك يراهن ُتِْبلَو . ُدْعَبْهفَمْسي ملو نحل تنكر
 . هب سمت ُلَلَعأ ِءوُبْحَم يش ىلإ ٌدَمْمُمْل قټرظلاک ليلا مال لمَن «دْيلَع چلا
 « رهَزلأ نِ ٍفْوْنُص يِف تلكَ ؛ َيِنأَس حاَلْضِإَو ْيِسَْ ةئنز يف ْيََع ُدِدقأ ام تحلب
 . لإني نيج « يأ اي : ّيَدْهت َنَْب اهتعضو يلا ُهدْرَولآ َيِهَو َنِهِلَمْجَأِل تلق
 اللف هب ْيِدَعْصآ وأ اليل هب هب يِلِْنأَف ِكِيَلَع م ُهرَظَن َفَقَو اإ یخ

 ؟ متم مك : مْوُمْحَمْلاَكَوُعَو ديرب ل
 ريَ ميف ام ٍلاَحَل سلجم دو « يلا عم هاج م ! يمول ميا اي : تل

 ثري هي نشل ئو ٠ جلو ج رآه نم ينا امو نم ُدباَكَأ اَمب « ُهرْيَغَو

 ْقِلَطْنَي َةَعاَس ُلْفَطلَا ىشْيِطَي امك « بَرَطَي ْنَأ َعاطتْسآ ُهَّنَأ نم هيف ٌدهاَرلأ ُبَرطَي َهُد « یتوصل

 بٌدَوُمْلا سبح ْنِم

 ديرب ره ٌةَيناَسْنإ ةَبوُعُص انآ اَمَّنَأَك « ٌةَسَراَمُم دهل يف ُسِراَمُي هنأ الإ يوسي َناَك امو

 ازم يف أره لايَح ناري هلاك زأ ؛ اَهِيَلَع هتعنرطو هسفت ئَوُق ُبْوَجُ َوْهَو « ابلغ نأ
 ةَيَجْلا روح نم ةّيِرْوُحْلأَك ُهَدْنِع اَنأ أ « اهو اَهيْسْحَو اهباًبشَو اَهاَوَهب هَل ةا ةَأَرْمَآ ال
 ؛ ءرجَألأو اين نيب ام دعب نِ تيتو اهب َنإَو ءُدَعَم نكت باو يه ْنَم ِلاَ ٰيف
 فَي هَلَعْجَت نأ نيتثف لك ُتْدَجْنَتْسَآَو « ْيِلاَيَح ال يس انآ ْيِناَريِل ةآزيلا َمِطخَأ نأ ُتْمَمْجَأَ
 . يفي ذأ واح املك يل

 ضاق هاي رع
 َراَيَنلا ُتَجِهَو « هحراَوج لك نم هيلا ت ْثِدَيَصْنآَو هَسْفَنو هدأ هع تألم شط امل

 ٌفْفلَتُم ءَ تلآ فرغم ال یش ناک اي َتْنَأ » : هک ُتْلُق _ اًعْفَد عقدو همد يف يذلا
 . 1؟ "بال ف هيف َسِيَل ٍلُجَر بوث ُىَّسْعَت يت ِنَمَو « ِناَسْنِإب

 . « لام » : ْنِم الدب« َهلئاَم ٠ : لضألا يف 1(

 ٍلُجَر بوث قست يتلا ْنَمَو ١ : نِ الَدَب ؟ ؟ هبال هيف سيل اًبؤث شت يآ نمو ١ : ٍلْضَألا يف ()
 . « ؟ شيال هيف َسِْبَل



 ُهيْدَرَأ ئذلأ ْئَنْعَمْلا لوح يركفب انأ فّوطأ امك . هركفب كلذ دنع فْؤطَي لاو هتْيَأَرَو عمر 5 سو سام و و 5 0 7 0000 ر و وک
 و 5 سكس ١ rf مام م 1 0 1 و ع 28 04 مها
 «! كّبحأ هاو انآ » (©0ُتلَقَو هْيَلِإ ثلمَف

 « . . . وه الإ َهنَلِإ ال ئذَلا شأَو اَنَأَو » : لاَقف

 ê RE 0 هع ع
 «! كلّتبَمأَو كقناعأ نأ ئهتشاو ) : تلق

 «! أَو اأو » : لاق

 ا اورق نام » : ُتْلُق

 | وذم يعل رهشتب نيتي كاخألا » : ّلَجَو ّرَع لآ لوق يعتني » : لاق
 "ى مان يل گر ٌلْوُحَت ْنَأ هَرْكأَف 30: ا يبل

 يوك ناو كِتاَيَس ْنِم نوكأ نأ ٰينُعَتْمَي َوُهَو « يتيح اي © ٰيبَر نار © ْىَرَأ يِ 2 اف .Cul سوس ےس مف س س و ومعك و
RT 2fتأ ِكِئِف ام تحأ نو . ّتنأ لك يف ِكُنْدَجَرَل ئتنألا ثئَبخأ ْوَلَو ٠ ْيِتاَثَيَس ْنِم 1 م يس[ رمق مش لو شكل(  

 . ِكُضْخَش ال َُماَلَس اي ِكاَنْعَم َرُه « ُهَتيِفِرْعَت تأ الو ُهُفِرْعَأ ال يذل َوُمَو ١ ِكِتَّصاَخِ

 يِ كرو « كلَ دعب اع ام «َنِْمْؤُملأ رييأ اي كَ دغ داع اتق كبي َوُهَو َماَ هٿ

 ِضْعَب ىف - ) ةَْرَمْلآ نأ ْئَأَر دَقَف « لع نأ مل يبل ْلَعْفَأ ل َْنَلَو ! ِهِعْوُمُد َمالكَو ْيِتَماَدَ

 . اَهَباْب ثقل لب اهباًجح تلت مَ اَئَأَكَو ٠ جَو اَهَهْجَو تیکت ( - اَتاَلاَح

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 نيف ٍةَّصقْ ُلُك َرْهَو ؛ « ةَماقل موي ١ : موق ىلإ  ؛ ْيِناَغألا » ِْحاَص ُهاَوَر امك امال نصت اذه 00(

 . وباتك
 ةرَمْلآ نأ ئأَر ذقف » : ْنِم الدب « اًناَيخَأ ٍلُجَرلِل اَهَهْجَو فسكت مآ نأ ل ىأَر دَقَف ٠ : ٍلْضَألا يف )۲

 . « لُجَولِل اََهْجَو فش اَهِتاَلاَح ضْعَب يف -
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 ۰ (ND) هم 11 7 قو

 رومي رهف ؛ َكوُدَع نم هلو َكَمَد نأكل ! ٍدّمَحُم اَبأ ات َكَحْيَو : ِكِلَمْلَأ ِدْبَع ُلْوّسَر َلاَق

 َكِنِْمَي ْنَع اَذلَه ؛ َكِيَلَع اَرْعَف ذق ِنْيعْبَس َنِئَب شو كب ب ناكر ٠ لق دنا يف ع ب
Ob 

 5 ه ~ ا ا دفعت الو « فتح ىلإ الإ فتح
rهك  

 ا
 لآ هم

 رفت ام « كراس ب ْنَع اَذنَهَو

 ئف َكْنِم َقْئْوَتْسَأ كَل ةَمْحَرلآ ُهْيَلَحَد ْنِإ « َنِئِِم نزلا مآ لماع َلْيِعاَمْسِإ ُنْب ماسه اتهم

 يعل ريل آو َوُه امو « َنْيِنمْؤْمْلَأ ريم لامر ؛ فتي نإ كب تو نعل

 ‹ ِهِعَجْضَمِل اَعْوُر ٌرْصَم ٍبَْجْلآ اذهب ْيِ ار ر يف ِيَحْلأ ٌْضَع كي ضحي دي فيس

 دي يف اًزيْخُم سأل اًدنَهِبَو اهيا رع هُم ةَيخّنْل هذلهبَو « هئاَمِدِب اًجّوْضُم هجر اَذنَهِبَو

 . يلع تلق ذرا نضل يَ قيس نم يقلي ‹ َنْييِمْؤْمْا ريما ِدالَج ةَعِيعُرلا يأ

 ذأ َنْيِمْؤُمْلا ريما َمِلَع ذقَو « اَهدهاَرَو اَهُمِاَعَو ةت ةَيَِملأ لْهَأ ُهَْقَف ُدْيِعَس اَي َتْنَأَو

 وكت مك نوف ُهَدَسَل هلي هنآ ُلْوُسَر اَدنَه یار ر » : ءِباَحْصَأِل كيف لاق َرَمُع َنْب لآ َدَْع

 نالا وج ية جر تدم نإ ك نمسا كَ ىلع غ ْمدْكَيَلَف كسم َكِْيلَع
2 
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 نبأ نبأ ىَيْحَي ِةَماَمَيْلآ ةيققو ٠ ٌسْوُواَط نَمَيْلأ ُهِيمَقَو ٠ ٌءاَطَع َةَكَم ُهِيِقْفَ ؛ ِلاَ ب
 تس

 ٠ نسل را هيك ٠ ٌلْوُحْكَم ماسلا - « يحلل ميهار را هئقَكَو «
 دق ِراَصْمَلآ ٍنْوُد ¿ ْنِم ةَْيِدَمْل نأ سالا ُْتّدَحَتَي دخت اَمّنِإَو . ٌنِناَساَرْحْل ٌءاَطَع ا و

 مَع دَقَو . كك هنآ ٍلْوُسَرِل ةَماَرك ٍبّيَسْمْلآ نبأ ٍدَّمَحُم نبأ ٌيِبرَعْلا ٌيسَرْْل اَههْيقَمَب أ اَهَسَرَح
 دم ٍدِجْسَمْلا يف ئلؤألا ُهرْيبكَدلا كتاف امو . ةّجح َنْيِاكَتَو ايب تْجَجَح كنا ضألا لمَ
 يف لج اق لِ طق رت ملك « لوألا تص ىم َكِعِضَْم نف الإ تق امو ةع نهر

 كلل

 « م ١974 ةنس لوألا نيرشت /ربوتكأ ٠١ - ه 1707 ةنس بجر رهش 5 71 : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . 1540-١584 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا

 . [ ُناَيِرُعْلا ُديِعَس . « يصِفاَّرلأ ةاَبَح ١ باك ْنِم ؛ ِءْدَب ىَلَع ِدْوَع » يف ( يمفاّرلأ صصق مق هرَظْنأ ] )0(



 « ملقلأ يخو» ۱۱۸

 يش راب ص أ ناف ؛ لُجَر اَمَق الو َكتاَلَص يف هلق ْنِم كَل ُضِرْمَي اَم َناطْيَشلآ َدَجَو الو ؛ ةالّصلأ

 ! َكَل رطبا اَلَو « يأّرلآ نَع َكْعَدْحَأ الَو ؛ ؛ ةحبصتلا نف كشف ام هلأ نإ د دّجحُم ابا اَي
 يغرد سالا مَع دق لجر ؛ ؛ تشع نم نازم ن كيلا بع نإ ؛ يي ظنا ام َرْيَخ

 بأ اي ھاو لو ۽ ت تحي اَم ىلع َتْن نأ هذخأت مل نإ ةركت ام لع ذآ وهم « يرتد

 هناجر الإ كل يتعب الو « اىلْغَألآ ُهَدْنِع َتْنَأَو الإ َنْيِنِمْؤُمْلأ ريما َكْبَلِإ َبَلَط اَم « ٍدَكَحُم
 لإ تطأ َلَسْرَأ امو ؛ وْيَلَع ٌكّقَحِل اَراَبْكَِو « ُهَدْنِع َكِيَلْنَمِل ةياَعر « كيدي َنْيَب ىَعْسَي
 ْنِإَو ؛ ترا نرمو « هجر كب لص الاديب كيإ هفت لذي وُ الإ هده لرل كن
 هو رفأ لور يم لَا جوخ امف ٠ ةا ار كمر وپ عيت نأ غ ذق فا نكي
 اوُياَتْجَيَو < ىّنِغ مُهْنَع وب ام ارش هش اوعفدتسيف ِدْيِلَوْل َراَهْصَأ اوُنرُكَي ْنَأَو ٠ ُهَدْنِع كب اوُعَِتْني ن

 نإ أَو َكَنِإَو . اداوم ملا راض نمي ام يرذت تلو ؛ هع ىف موي ام اربح

 هذه ىلإ اشا فريم مرق َنَجْيهتل « انا يل درت نا َتْرَرْصََو كاع يف تُجَجَل
 كِيَلِإ انأَو ؛ ةَدْشَو ل : ناترات َنْيِمْؤُمْلا رْئِمَألَو « اَهبَّيَطَأ نم ذوي يحلو موحلل ت نت 1 م e ا 2 es 006 - ومع < يم عت 03

 . . يزال َلْوْسَر ينلعْجَت الف « ئلؤألا ُلْوُسَر

 % د د

98 
 7 َدْعَب رش 9 نم ل “الکل َنَأَكَو َمالَكْلا ادله ْعَمْسَي ٍدّمَحُم وُبَأ ناک ب

 ربع وسو ن دَر ؛ ؛ يلع اهياتفإ ني ارقد ةيم 2 يااا فيتم ت طاس

 ت

 ام ع ودیر نف طار
 كَ لع ی رجلا + انشأ هلق اهي ام اس د ق هنأ 1 5 5

 لع هذه رابغ ْنِم نوري نيس 5 ترک نمل لت ذل ۰ ألا ف قزف امساك هَ نم

 . الألم َدَيفاَص ةكحاض ٌءاَمَّسلَأ ِتّيِقَب 55 ر « ْمِهْيَلع الإ راب رم ناک اَمَل كل

 ّْنَأَك « ِةَيْهَر اَلَو ِةَبْغَر َتْعَم هيف َنِيَل وُ َوُه ادق ٠ يلا خو يا وا تلق
 ةلاَحْلأ يف هسأَر ىَلَع اويس وجل الني ْمَلَو « ٍةَاَح ۽ يف ِهْيَمَدَق تحن اَب َضْرَألآ هَل ْلَعْجَي ْمَل

 « مالكلا ناك :J نم الدب ؛ هناك ١ : ٍلْصَألأ يف 0(



 ١1 يعفارلأ قداص ىفطصم

 رجلا ْئَلْعَأ ئف ٌرْئاَطلا ىر ذك ولآ يملا ( وعلا ) غ لا َنم ُدَّنَأ َنَقِئَأَو ؛ ئرخألا

 َنْيَوُر ْدَقَو « تيار ديف َتْنَأ امار ۽ تغمس ذقف اَنأ امأ « اذنه ای
 2 2 ص ا ينتج اَم رعب حا 2 ملك اًينُدَلأ هذلَه ىلإ هْسقَر وب بْنَ داف « َةَضْوْعَي حاج هلأ دلع لدن ال 2 2 ر ص صا

 ىلإ لبق نم ُتْيِعُد دقو ؟ وزا اجاب يل تف هلأ كَمِحَر - کف

 فا ئقلأ لح « ارز نب نف الو اف نل ةا : ُْتْلَقَف ٠ اَمَدْخَل املأ َنْيِئالثَر فيت

 ٌىدَي ضبق فاق ؛ اَهَعَم درمل ىَلِإَو اهفاَعْضَأ لإ ئعذأ ميلا اَدَنأَمَر . ميو نيب مكيف

 هلل . يآ نيري كيلا دبع بيز امو ل ۲ رنج ادن اک هُ « ةَرْمَج ْنَع
 ْنَأ هَرِجْعَأ ْدَقَو ؟ اهب ْمُهَف ف دي رصيف مهلة َداَقَم اَهَلَعْجَيِل سالا ةَجاَحْلأ َقاَصْنإ تَساَيس نم ُلُجَر

E: 

 هوتيل نك لاب الإ انني كلا بع اتو « نیت ن نه لع شأ َلْوُسَر نل « هَعياَبأ

 َتْنِج ْنكَلَو « ونْبََو نيتْنال تف اَم كنف ْرظْنأَف « ِكِلَمْل ٍدْنَعَك لعاب الإ يزل ُنْبآ ال
00 

 . تعي اَنَأ خبطت

 دج نأ . ْئَسَع ْنَم ْنِكنَلَو « اَهَتْبدَحَو َةعِبْلا كن غَ ! خيس اأ : لوسا لاق
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 رونو مورو

 اَمَو « اَهْنَع لاسو ةع عل اهنإو عر كنإ ؟ كبف قام يزل اذه نی اريح ك َكِتَمْيِرَكِل

 « َناَوْرَم ينب سرا اَهَبَطَح دَقَو اَهَلضْمَت ناو « اَهّمَح اََمَح َسسَخْنَتَو اهتيعر َءيسٿ نأ كب طلا ناک

 ْنْبَأ ُدِيِلَوْلَأ وهف د كاد اَلَو اذنه نك مل ْنِإَو « َنْيِِلْسُمْلأ ِدْهَح لَو رهف َمُهَسِراَف نكي ْمَل نو

 ؟ ٍدِيِلَوْلا يف اًعِيِمَج َّنْهَو ٠ اَعْيِمَج نهب فيكَ ٍفَرَّشلآ ُمَفْرَأ ثا یت دذا ؛ َنْيِِمْؤّمْل ما

 نع لزوم ينل لإ َكِبِساَص ْنَع ُتْبعَ امف « يتبآ َِع لۇت ي اک : ُحِبَّسلآ لاَ

 س 5
 ذأ نأ 2

 َنْيِمْؤُمْلآ ريم َنْب اذ ضيمؤفلا يأ لمَ ا ن ىف اَهْنَع يناس د هلأ نأ ت نأ َتمِلَع ذقَو . يتب
 ع ْنِم َنْوُجَرْخُي . "0اًهِراَجْفَو اًهِراَعْدَو اَهِشاَبْوَأَو اَمِديِبَع َءاَرَو الإ هيف َنَرْثْركَي ال اَمَُفاَمْلَو

 ةقرسلأ ىلع باَسِحْلا ىلإ ِءالْؤَه باس ْنِمَو « ِةَلَقْلا باّسِح ىلإ ِةَرَجَفْلا باَسِح



 ”١ ملقلا يخو» «

 فخير . َنْيِمِلْسُمَل هلآ قْوُقُح يف طبرفتلا باّسِح ىلإ « يبا ٍلْهأ باّسِح ىلإ , ٍبْصَعْلآَو

 بَ يملأ ريم ئشْنَيَو « رشَحلا اَز يف هاج ايفو اَمُراَعُدَو اَهشاَي وأو اهدي ٍذِئَمْوَي

 ونا قزفشم بزا لأ نب لالا نأ موو « مهي لص نكت نؤفلا نأ .

 رم ِنْبَو َنييِمْؤُمْلا ريما ىلع اهب ّنِضَأ مل ؤَل « يت , ال َةَياَعَرلَأ ٍنْسُح يف تز ام اذه

 هَ زال لع ائب تضر دقو ۰ لع مكر يي لذ نسف ثقبرأل َنْينِمْؤُمْل
 يح محل ٰيف يم ةيَّسْلَأ يمي .

 #3 ا # ج

 ءو الأو ِثْيِدَحْلِل ةا هلأ ٍلْوُسَر ٍدِجْسَم يف تقلح ا يف يَا َنَلَ عهدنا

 هَتَئْبأ قادص َدَص يف يحاكي الجر نإ ! دمحم ٍدمَحُم اب اَي : لَه ؛ َِْمْلا ضع م لج لَ

 ؟ وتاب ٌقاَدَصَو كو هش ٍلْوُسَر جاوز ٌقاَدِصوْيَلِإ علب ام ُرثكَأ امف . قطا ال ام ین

 : ُلَوُقَيَو قاَدَصلأ يف ةالاَغُمْل نع ْئَهْنَي ناک ُهْنَع هللآ يضر َرَمُع نأ اَنْيَوَر : ُحْيّشلآ 7

 : مقر « يذمرتلا ] ٠ مزد ةَ عَبْرأ نم م ركاب هاب َجَّدَر الو , ي شأ ُلْوُسَر جور ام »

 « ۲ دمحأ دنسم » + ۱۸۸۷ : مقر « هجام نبا ؛ ۲۱۰۲ : مقر « دوأد وبأ ؛ 1144 : مقر « يئاسنلا ؛ 4

 اَهْلِ َّقَبَسَل َةَمُدَكَم ٍءاَسّنلَأ رْوُهْمِب ب ٌةالاَغُمْل تاک ْوَلَو « [ ۲۲٠۰ : مقر « يمرادلا ؛ ۲۸۷ : مقر

 . و شأ ُلْوُسَر

 نبا ] ] . « اَوُوُهُم رهصخرأو اًمْوَجْو نهنسحأ ء لا ريح » : ل هنأ هي هنع اَنْيَوَرَو 1 - 3 ةر ه2 2 7 ر 0 ل اا 31 7 ا

 . [ 208 : مقر نابح

 ةَصْيِخَر ُءاَتْسَحْلا ٌةَأْرَمْلا َنْوُكَت نأ [ تاب فيك « حش اَأ أ ٌكْمَحْرَي : ُلِئاَّسلأ ٌماَّصق
 ؟ ايل شفا انف قبر رک ١ سالا ىلع الغي وُ م اهنسحو « ٍرْهَمْلَ

 امرأ نِ اهل سلو ٠ ُلقَْ ال ةو يف نوما مآ َتْلُق فيك زظْنأ : ُحْبّشلآ لا
 ر ا امّنِإ إ ؟ سالا عياطت لَ ايلي ٠ اترا اس ن ْنِم ةعاضب ا 4 وش
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 ه ؛ ترب مث « هلع رش , فحل َلْجَلٍتِباَصَأ نإ ِِذاََ ۽ لاب امج اَنْ ناكر

 ر ب و « اًيِراَش ُبْلْطَي اعام ال « اَناَسْنِ ُدْئرُم اَاَسْنِ اَهَسْفَن ٌريتْعَت ْذِإ ؛ ترسي

 ُءاَْمَحْلا اًمَأ ؛ ان بيجر افت يف كيلا عاتزآ ىلع ال الإ ء احرفع يف ةمنقلا لصخ

 راّرش ْنِم ْمَمْلآ ادلب يهو ؟ اقفل : ْيَأ « اًهِنْسُحِل اَهيْسْحِل نمل ةَمْعاَضُم الإ أَ اَهُلاَمَجَ

 مه ةَرَشَع / ذ ضْعَي وسر جورب : ُتاَنَألَأ َناَكَو ٠ ِتْيَب ِثاَنَأَوَم رد ر ء هئاّسن د يلع شآ ل وسر حو زت دقلو

 ني يوب فن نع وأو ۰ ايل تن تأ ب ارم « ولع وجو وک حن 2

 « رقما 4 هب ناك اَمَو . قوس ن يع رف نم نيب وأ ىلع « رني

 ائ ير سُتل سقت ٍلْجَّرلل أَمْ نأ ِهِلَمَع ْنِم سال َمّلَعيل هيتس رشي

 . نب نكي اب زل ل مق للا كلو نر وَ فليم ابق

 هلم ُهدجَت ْيِذَلآ ُهِّكََْو راد نإ لمحت نأ لبق هدأت يذلا اذل يل حمص اره

 اَسْوْرَع َكِلَذب ُلاَرَت الف « اَمْوَيَق اًمْوَي نم دخت ٠ اَهَتلَماَعُم اَمُرَهَم ؛ هراَد ىَلإ َلَمْسُت نأ َدْعَب

 اسوة يَا ني قاتلا تأ ب ِهتَرشاَعُم ف ْتَماَد ام اًهِلُجَر سفت لَ

 ئَرت الفأ « ىَلبَيَو ُكّلْهَي مسجلا هار د الأ ؛ سلا َْلَع ال منجلا ْىَلَع ةَلِخاَدلا سرلا

 !؟ ِدَملآ ةقَلَطُمَو مْوَيلآَّسْوُرَع ْنْوكَت دَق - ( اَهِلُجَر ْيِف ) نقلا دج مل نإ  ةَيِلاَغْلآ هذه

 1 هِريثكَو ِهِلْيِلَق يف ٌقاَدَّصلَأ اَمَو

0 

 ص

 ءم َرْهَف « اهَترْدُمَو ةَلْوْجْإلا لإ ِءاَميإلاَك ال
 فيلو انيس ٌليخَي نأ عطني ارم هاك ْنإ . [ُلبَم َلْجرلا كلو ء ]ري َلْجَل وكت
 د لك يف نابل ليت دق « َءاَوَس ٍفْرْيْسلأ يود لَك سيل ها َرْيَغ « ِةّقْلا لإ ٌهاَمْئِإ

 ُلْبَق طبل َّنِكدَلَو ٠ لق لا ناد اتي هَ ؛ فيس بورن يف كَ + ايم :

 ِسْيدَتلآَك اَهَتِكاَلَو ٠ ايش ُهَنَوُف يت ال « ةّبئاَخْل أ هتوف نالا اهب ُرَهْمَي فس

 ىَلَعَو سالا ْىَلَع يلدا يِلاَعْلآ ُرْهَمْل َنْرُكَي نأ ُكشْوُيَو . ُهَلْعِم اًناَبج َناَك ْنَم ل

 هنأ سالا ملعب الو مَلْعَت ال یك « ةأزَمْلا

| 
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 ِرْسْيب ءاَسَملا ِتَماَبْلهأْرَمْلا ِتّدَفَع ولف ؛ اًهتَبْيَخ نمت ُهَن ا

 00 لَو ْنم الدب « هْذَهَف ١ : لْضَألأ ىف 4

 . « ْناَبَجْل اهب ٌرَهْمَي ١ ْنِم الدب « اهب ُناَبَجْل ْرَهْبَي ١ : لضألا يف )۲(



 ملقا يو ۲۲ ١

 . وْيَلَع دست نا اهتقاَمَح ْتَفَكَو « ُهَلَمَع لَمْ اَهَلْفَع ٽَكَرت دَق نوک كلذ اَهّنَف « امرهم

 ؟رثآ ر أ لِيَ ع ْنِم اَذَْه فَ « ُحْبَّشلأ اأ : يذلا لَم حست

 َوَدِو سف نم مکقلح :  ْيَلاَعَت هللأ َلاَق ْدَقَم هلل بات ْنِم اأ ؛ ْمَعَن : ُحْيَنلأ َلاَق
 مروع 2 و ےک ےک ی ےک سای ا ےک ےس رص ےس

٣١ N u 1 Î JÎ؛ هلام ج نيج ال ر ذج نيج جذر يق  

 و و

 ةحلصَمَف ؛ هلع ُفلَتْخَت َنْيِح ال ُهُمِئالث َنْيِحَو « هصقْنَ نح ال ُهْمْمَنُت نْيح ُهْجْوَر يهو

 رضعلل ئَرَت ام ىلع « ةَدحاَوْل ٍرَْتلاَك اَعَم ناتو  اَهِجْرَز ْنِم اَهْلَعْجَي ام َةَجْوَد ةأْرَمْل

 . اَهَريَغ ال ةاَّيَحْلا همشج ْنِم ديرب ؛ مسج ْنِم

 هاما ُهَئْيَد َنْوَضْرَت ْنَم ْمُكاَنَأ اَذِإ : اَنْئَوَر ْدَقَف ل لأ ٍلْوُسَر مالک ْنِم اَعَأَو

 نبا ؛ ١٠م4 : مقر « ينمرتلا هاور ] © كيك ٌداَسْفَر ضْرَألا ئف ةف نكت اوُلَعفت الإ ؛ وجر

 . [ ۱۹7۷ : مقر « هجام

 نك َّنَأل ؛ الإ ٌءْيسْي الو ٠ اهدي الو « هني لق ؛ ان اهيلئاَحم نفر ایی اهتز
 الإ مفت رها لجأ ني تفر لاح هذن ْنَم ٌةآْرَمْل تدر ْنِإَف ؛ ِيَئاَمُأ يف مث كلَ

 َوُم َدَسْكَو ١ ٍلْجَرلِبةَأْرَمْلا ٍتَدَسَمَ « ُةتمْفْلا ٍتَمَقَرَف « ُهَتَمِصَو ُهَلاَح هذه ْتَسْيَل ْنَم ٍرْهَمْلأِ

 رقم جن ل نع ساعت ا م َلِمْهَأَو « اًعْيِمَج اهب لَا َدَسَفَو « اپ
1١ 

 علا و لع اجزاو ءال اد ولم يف ام لدا ُبَبَس وه ْيذْلَأ ُرْهَمْل

 ْعرَّشلآَو ظّْللآ َوُه هِْم ٌلطعمْلا ىَقْبَيَو « حا ولآ تعم قي ؛ ةناَمألاَو نْيَدلَأَ

 0 ل ا را هس
 َوِلْبَتَو , اًمَداَهِج ويف َدِهاَجَتِل لإ اهلجَر َتْيَب لخت ال اهنأ ةاّرَملا تّملع له

 اينو ةاَيَحْلأ م يهو « هاجت اَمَو لَمْ امي اح ذل لَم موي لعد ؟ امال

 َنْوُد هلك ُلاَمْلََو «ءلْيِلَقَو هريثك يف ةَقِتل ْناَكَمَو لامل م
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 رحت « ِراَدْقِم لع مات نكتو وب ْمُهُتاَجَرَد فلت لالا سا لآ َتَراَقَتَي ْنَلَ
 « عرش ُبِجْوُم لطم « ٍلْفعْلا ةّيِضَق ْتَّلَطَبَو ٠ نامل َدَسَق َدَسَق اإ

 كيف ؛ دمي نع ارو نالا كذب د اًهُكلْمَي « ُلوَحَتت اَياَجَّسلأ ٍتَحَبْصْأَو

 عجزت اَدلَهيَو « وقَح ربع يف ِيآدَتملآَو هعضْوَمِل م ٍمحاَرُمْلا ٍلْيِخَدلَاَك سومل ىلع ُنْيَدل

 اذه َسْيَلَو ؛ ٍدَحَأ َدْنِع وري ال اجره ِرْيَفْلا ٌنْيدَو ٠ وْيَلَع م نما لاي انو ينل ليا

 هَل هبا ءوْيَلَع ةَصِلاَخ ُلْجَلأ امون رعب فل َّنِإَو « حلاو ي :

 نْركَي ْدَك  ُةَضِفْلَاَو ُبَهَّذلأ : ِناَرَجَحْلَآَو . اَهَنْوُد ام اَلَو ِدَلْمَن ذك ند ةر نف ديت

 ةَئِمْؤُمْلا سلا رْوُن ْيِف اَمُهّتِكللَو ءاَهرَمَقَو اَهِسْمَش نم أَوُض ذأ ايندا ھي

 رنا رذ ف اَمهّنَأ كل عزب ْبمذَيَو ويمد تحت نب لخوا اهدي نیتاصَحَ

 وو امار ٠ باكو نف جو ةو و « وژپ نف ات اَنْبَأ ُهْنْبَأ الو <

 هيج وب ل لغو كاع از اعا يلا ىلع نأ ٠ : يشأ وسر ْنَع اور امك

 اَهِْف ُبَمْذَي نييَلآ َلِخاَدَمْلا ٌلُحْدَف ؛ يب ال ا توكيو ٠ رفقا هزاع ؛ هلو ديب
 يف يباطخلا هجرخأ : « ءايحإلا ثيداحأ جيرخت » يف يقارعلا لاق ] « كليف هيد

 نم هوحن « دهزلا ١ يف يقهيبللو « هوحن هنع هللا يضر دوعسم نبأ ثيدح نم « ةلزعلا »

 . [ ىهتنا . فيعض امهالكو ؛ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح

aê 32  

lp52 2 53 ا 1  r 1 7 2 06 1 f 
 هتفلتف « هراد ىلإ جرح مث « ةالّصلا ىلإ َماَقَو هّسلجم م 2 ا عطقف « نْدَوُمْلا َحاَصَو

 عبر » + ىّلاَعَت ُهَلْوَف ةَعاسلأ وُلْيَأ ُتْنُك ! ي بأ اي + تق هرز لعب اهو لعوب

 أ َةَنَسَح امف . [ ٠١١ : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ۲ ] # نصح وخلا ا ىف ةَ اکی دلا ی ایا٥

 اَمَو « ةّرخآلآ ةَئَسَح ْمَم َرَكْذُت ْنَأ ٌحلَصَت نتلآ يه ! ةّيتب اي : لاق

 . . ةَأْرَمْلِل الر « َةَحِلاَّصلآ



 رر € كم 5 ب وے تر وک و ر 7
 .24؟تنك َنْيأ » : خْيَسلآ ل . < دف ؟ اما ةَدقف هلو «هتقلح ٌعّرلَيَو ُهْنَع ذخأَيَو

2 

 . « اهب ُتلَعَتْسَاَف يله تيفو » : لاق

 دلا .2 مدلكلا “ف يفت حا ب . <« اًماَنرهَعَم اتا لَه : لا لا

 نأ َداَرأف « خْيَشلا سلجم ْيِف تح هبلق ٰيِف لاڙي اَم َرْبَْلا نأ ةعادَو ٰيبأ نبأ رعشو ؛ ةَرخآلآَو
 2 ررر 1

 : ديس لاقف ؛ ٌمْوَقَي

 «؟ اَهَرْيَغ َءأَرْنَأ تئَدْحَتْسَأ لَه »

 ٍنْيَمَهْرِد الإ كلم اَمَو ِْنجْوَرُي ْنَمَو « مولا اجندلآ َنِم ُنْحَ نبأ "نأ َكُمَحْرَي » : لاق

e 2 44 

 2ع 2 توما م و م 4 رو ر سقس . ےس چ 4 2

 نأك ّبسحف « رْيقفلا ملعلا بلاط ِنْدَأ ئِف ةَملكلا هذلهب ٌوَجْلأ ْىَرَد . . . انأ « انآ « اأ

 ل رک ر ص ا را م ر أ

 . « . . . اَنأ ء انآ «انأ » : ُهنخَل وطي هش حْيبْسَت ٰیف اديشن دشنت ةكئالَملا
 ر ع ار 5س للا e Hr Er ت e 2o f | ركن
 1 و « ٍدَحاَو ٍتَفَو ْيِف نْيكشملا اذهل ِءاَمَّسلَأ َنِمَو خْيْشلأ مف ْنِم ةّملكلا ٍتَجَّرْخَو

 1 5 a 5255 8 دع

 . نيِعلأ روخلا ئَدْحِإ ُهتَجَوَز َةَمِلَك
n fle f؟ لَعفَتو » : لاق . . . هذ ةّيشغ ْنِم قاقأ اًملق ب » . 

 آَرَقَت يل ذاق ْمُق : َلاَقَف ) ؛ هغلبأو اهريسفت نسخا مَعَ َرَسَقَو « ْمَمَن » : ٌدْيِعَس َلاَق
 سم سيرو نصور < وحر راسل هسا سرس ص ر 2 0 سوء م د
 مهاَرَد ةثالث ىلع ُهَجّوَرَو « هل يتلا ىلع یلص هلآ مح ( اوُواَج اًملق . راَصْنألا نم

 و 5
 . (اًشرق ٌرَسَع ةَسْمَح) هع م

 ل ابَهَذ اهلي هدْهَع ّيلَوِل ُميِظَعْلا ةفيلَحلأ اَهيِطْخَي ّلَسْرَأ يل ةَجْوَزلا ٌرهَم مهار هال
 . ْتَءاَش

 ) )1١لّصألا يف : ١ فَحَمِدَ  ْنِم الَدَب :١ ؛ َدِمَح .



 ا يعفارلأ قداص ىفطصم

 يت ةكياملا ديت عسب وم اك دیتا لجو نتبع َةَرَمْلا هذن ُحَرَقْلا ىش

 .(... ان ا « اَنَأ ؛ نأ » : ر

 يف هاك « ام وجرف نِ يدي سلو « ريل ماف « ألا یل هنأ رشي مل
 روو 50 01 11 ۹7 تھ “7

 : وْيَْدَأ يف ُنِطَي ُلاَرَي ال يذلا ٍتْرَّصلآ اذهب اَهْيَلِإ فرع ايلا هِذلَم رع نم ُهَءاَج مْوَي

 « . .. انآ انآ ءاتأد

 4 1 2 Sr . و رس ساس 07 ها سو ال

 ًءالَخ ضرألا هل ث تّرهظف ؟ ُنيِدَبْسَي ْنَّمِم « ْذْحأَي نم : كمي َلَعَجَو هِلْرْيَم ىلإ َراَضَو

 «اَنَأ « اتا » : ميا یف ُهُيْوَص ُبرَطْضَي يذلا ُدِحاَوْلا للا الإ انف َسِيَلَو ٠ ِناَسْنِإلَأ ّنم

5 00 

 عطني ليلا ثفاكلا هجرس ذك « جرا مك مك « اما ناو برملا لص
 . « ... انآ انآ اتا: هک لؤ سزز جو ورز يف أكو « رفا عزم دبع

 ؟ اذل ْنَم : َلاَق ؛ عرقي ُباَبْلأ اَذِإَف « اَنْيَرَو اربح ناکو « َرِطْفُيِل ُهَءاَشَع َمّدَقَو

 . نهتم : فراأل

03 3-3 

 دلم ري 36 طق ٍدَحَأ َباَب قري ْمَل ماَمِلآ اًذنَم ناف رانا رم ني آه جِلَي

 . ٍدِجْسَمْلََو هراد نيب الإ هنس َنْيِعَبْرَأ

i efi 7 ~7يس 0 م  eع  TE7~ ك  ifس  ferةأجف طبهف ٌرْبقلا ْمَجَر ىتح ُهْنيَع هذخأت ملف ٠ ِبّيَسُمْلأ نب ُدْيِعَس هب اَذإَف « وْيَلِإ جَرَخ مٿ  
 ل 72 م ا re o نوح م1 رس 1 1 )

 لبق قالطلل هَءاَجَف « مِدَف « هل ادب ذق خيس نأ ّنظَو « نْيِكْسِمْلا بلق يف هَتاَوْمَأَو همالظب

 « نال ذعأ تنال: يا
 تمص ايدل يشو « هرن ْيِف ُدْوُجْوْلا َسَلْبَأ ىح ہک لآ مْمَس هيكل ٍتْكَت

 « هيت هك ف هلع ضرألا قزل یف ةع قل ا نحو « ِتْرَمْلأ تْمَّصك 5 ر



e 722 ر و 4 ےس  
 ‹ تجوزتف « اًيْرَع الجر تنك كنإ» : خيش َلاَقَو « ةئلاث ِةَّم ءاَمَسلأ تحتفت

 »! كارت هَ ؛ َكَدْحَم َةلْيللأ َتْيِبَت نأ ُتْهَرَكُف

31 2 2 

 نم َقئْوَتْسَو « اَهئاَكَم لُجَرلا اهر ٠ ِءايَحْلا نِي ْتْطَقَسَو َتاَبْلا ڻسْؤُرعلأ ٍتْلَحَ

 يك جارنلا للي يف اهتسوف ٠ خيز ريل اهني تلا ةعضقلا لإ الخ م ؛ وباب

 . . لفل َرَشَنَو هتي ُجاَرَسلا َنْعَمْعَأَو ؛ امارت ال

 أش هَل نأ اوُمَلخَيِل ؛ ٍتاَيَصْحِب َناَرْيجْلا ْىَمَرَو حطّسلا ىلإ َدِعَص و
2 

 ْدَق ناو 2 ُهاَرَمْعَأ ان 9

 . َمْرَيْلأ نؤفلتلا ساّرْجأك ٍذْئَمْوَي ُتاَّيَصْحْلا هذلَه ثناكو « راَجلآ ىلع راجل قح َبَجَو ص 42م م6 ع سوس 5م هلم م راج م لے ول ت ےس

 . «؟ َكُنَأَس ام ١ : اولا م ْمِهحْوْطُْس ْىَلَع ُهْوواَجَق

 ىلع ََلبَللآ اهب َءاَج ْدَقَو ؛ َمْرَبْلا ُهَنْبآ ٍبّيَسْمْلا نب ُدِئِعَس ْيِنَجَوَر ! معو : لاق
 ا لع

 دعس كجَوَرَأ ! ٌكَجَجَر ززا د “آ١ كحد دن 022 و
 دیعس كجّوزأ ور يذلا دْيِعَس ّوهأ ! كجّوز دْيِعَسَو ١ : اولاق

 معن ” : ل « ی » : لاق
 و ور ا cP ل م
 «؟ راذلا يف اهنإ لؤقتأ ؟ راذلا يف يهو » اولاق

Cp n 

 معن ١ : لاق
 ةيشغ لجّرلا ٍتَيْسْعَو . ُراَدلآ نهب تالا َّْنَح اَْهلَمَو اَنُه ْنِم م هيلع ءاَسْنلأ ٌلاثْنَأَف ملكا < 21 معكم 2 صال 3 م رک

 لزق اَهْعَمَْي اَمَّنأَكَو « َناَوْرَم نب ِكِلَمْلَأ دبع رضَف ىلع هيب ُهَراَذ َبسَحَف ءىَرْخ ك2 ورور راے 500 وسم سا لك 0 23 ٤



 ١ 3 يعفارلا قداص ىفطصم

ER ا 1 " N " N a 

 ¥ د 3#

 لآ لَمْجَأ نم یه اذ ؛ اهب تلح ث : ةَعاَدَو ْنِبأ ( نب شآ ُدْيَع ) لاق

 . جر زلآ ٌّقَحِب ْمِهِفَرْعَأَ ‹ ل شأ ٍلْوُسَر نسب مييلغأو 2 َلاَعَت , هللا باتکل ْمِهِظَمْحَأَ
2 

 هم 00

 . « ( ًاَمْلِع اًهْنِم اَهَدْنِع دج اَهنَع الأسف ءاهَقُمْلا يم ب ةلضخملا انما تاك ذل )

 يف حو هيأ رها دعب ناك اكل ءويتآ الو دنس ىتتأب ال اھ تنکیو ٠ َلاَق

 الَخَو ِسِلْجَمْلا نم سائلا قرت ىت < ندّلَكُي ْمَلَو : ماعلا يلع رق « فلس هَل

 : َلاَقَو ّىلِإ َرظنف « ُهُهْجَو

 ؟ ناّسنإلآ كلذ لاح ام »

 د ل 4

 َنْيَبَو ٠ يملا يأ ندع يلو رصف يب قرا نم رغب مل انإلا كِل ا مَ
 اُهو < مهلا َةَفَعاَصُم َكاَتُه نأ الإ ! . . . اراد ئَمَسُت يل َةَعاَدَر ْنِبأ ( نبأ ) رح

 ءىفطنَت نأ ىلإ « رو دعب رن نِ حولا ُتِفَْتَس  ةاَيعلأ د ربما ىلإ اتم انه نب اَمَو

 يف َلِعَتْشَت نأ ىَلِإ « رون ْىَلَع روني ٌحْوْدلأ عطس - ةا احل َةَدُم ربقلآ ىَلِإ اه نيام.

 . ىقبأو ريخ هلآ دنع اَمَو « ىَقْبَي ال ني َنِِْمْؤُمْلأ رم ادلع اَمَو

# 24 27 

 ُهَبَرَضَف ٠ ةئخملا هب ْتَمَقَو تح هلئارغ دصريو ٍدْيِعَسِل ُلاَتْحَي ِكِلَمْلآ ُدْبَع ْلَرَي :

 ىلع ُهْضَرَعَو « ِءاَم رج هيلع ّبَصَو ورا مزن ف اق عيت قتلا ل هبا

5 
 ا

 )١( لضألا يف : ١ َةَعاَدَو يأ نب أ ِدْبَع » : ْنم الدب « َةَعاَدَووُبَأ «



 « ملقلا يَحَو 1۲۸

 وأ ُهْوُسِلاَجُي نأ سالا َمَتَمَو « رْعْشلَأ َّنِم “نابت يف اًيراع قاَوْسألا هب َفاطَو « ِفيّسلأ 11 2 7ر ا م ےس هيوم ا 3 5 ما ياس 000 و

 ُب ِكِلَمْلأ ٌدْبَع لاق « ةاَرْخَمْلا هذهبو « ِةلْيِذَّرلَأ هذلَهِبَو < ِةَحاَقَوْلا هذلهبَو . ُةْوُيِطاَخُي
 Us نأ » : ناوم ماو.

 يعفارلا قداص ىفطضم ` طنط

 بأ هجنوزو ٍبْيَسمْلا نب ِدْيَِس مامإلآ ِربَخ نِ اك امف الاَمشَو انيمي س اًنلأ َبَمَد

 َنييمؤمْلا رثيأ هع يلوإ اجور َدُكَت نأ اه ن ذإ دنَب « رقت مل بلاط نم

 ُحِيصَت ٍتاَمّلَعَتمْلا ٍتايِرْضَعْلا ِءاَسْتلآ ى هب ُبْوَلُق تلج ذقو ؛ َناَوْرَم ن ِكَِمْلآ ِدْبَع

 أ اَنْثَدَحَو . .. لون
 ع

 ۲ َناَوْدَم 0-04

 نب كيلا بح ٍناَرْثُع ْنَع تاس مات نأ ترك د

a 
 3 يأ تا مز لاب ع ات لا

 ُكسَعَْتو ڙهظت لار الو ريَ ال يه َيِهَف « اَهِسْفَن ةعييطلا َنِم م اهخنرات وأف ةلْيذَرلأ ام

 #3 ان 2

 لَمْ ويصف ُلِئِواَرَس َوُه : َلاَقَو ٌظحاَجْلآ ُهَرَكَذ . ِرْسَبْلا سابل وأ وُياَمْلآ مويا ئّمَسُي ام ام : نالا )0١(

 « م 1975 ةنس رخآلا نيرشت /ربمفون ۵ < ه ۱۳۵۲ ةنس بجر رهش ۴۷ ۰ ۷۰ : ددعلا « ةلاسرلا )#( ١

 . 1800-1808 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا



 ۱۲4 يعفارلآ قداص ىفطصم

 م سم دم اَهَجَوَر مي يف ِدْيلِإ هفت اَهَدَحَأَو « َةَعاَدَو يب نبأ نم م هبا ماَملآ جور امل

WH 

 ةنداَحْلا ٍتَراَط ؛ ٍبَّمَذلا َنِم ُمَركَأ هارو « ٌرُدلأ َنِم ُلَضْفَأ ُهَدِْع ُهاَصَح ٍقيِرَط يف اهب ْئَشَمَو

 د م تي ا ام تسيل ٠ دين لق وَق ْمُهَل َضاَفَتْسأَو « سالا ْيِف

 اَعَم يف نإ . يخول عطقنأ يلفت : مهم ٌةَعاَمْج َلاَق ذَقَو [ 174 : ةيآلا /ةبوتلا ةروس ]

 ولم اعر ؛ ءاینآلآ ب 5 اهَتَمَظَع يف هيس نيا بلا ضنب ةْعَب ىلع لز ازت اَم ةي
2 r A a لبرج اهب لرو « ُءاَمَّسلَآ اَهَل ْتَّقَشُن تفشل يق روشلا ن ةرؤش ىتنم نف لإ اذل لع داخلا 

  00ے9

 . ٍناَمِِإ ةَقْفَح َنْيِمْؤُمْلا ةا ىلع قمح
 ٠٠١[ :ةيآلا /ةبوتلا ةروس 4] جر لإ اسر مدارک رک ہویا ف کز ا امر »

 ريمأ َنْبأ و ٠ « يمر ريم فِرْسَي اًّضِل َنْوُكَي نأ اًنِدَحَأِ اَت ول ہللا ام اَمأ :

 ٌرهْصلأ هل أَيَهَت ْنَمِب فيكف ؛ 0 يش فرس ن ع هدر ام ل ناار تي ‹ َنْيِنِمْؤُمْل

 يف شيعت ٍرْيَقَف لجرب هتتبآ ْيِرْخُب اوك لك ةا اک اب قرط یخ ُهَءاَجَو « ُبَسَحْلَآَو

 ْتَهَّذلَأَو ْمْوَجْلَاَو ٌردلأ 3 : « ُتْوْمَتَو ُوْطْبَتَو و َفيَكَو ؛ لاح ٍاَوْسَأب هراد

 ؟ ْىَوْفّتلََو ٌنْيَدلأَو ٌدْفَمْلاَو "0 ناک 34 1 نزع 5 ال 3 نين 3 ا ؛ جلا

 رۇ ني اذ اع ا دقو دع بخلق غلو 1
2. 5 

 « ةَفَش تئ وأ ِةَمَشِب ٌماَمِإلآ هِجاَوُي ن أ سالا نِي ةَحأ حتي ملو ٠ قيال نا

 دعب كا لام ذو عج ماأ م مَ ناک تح « اًعَّسَوُم الو هِبَلَف رم هيلع اًفَيَضُم ال

 كو مشل ول سنن لع هت طق ذل ل وقت

 9ر ةروس ٠١ ] . ورمل كوتا ولآ 2-6

= Cu () ٠ : ْنِم الدب « نق :٠ لْضَألا يف ! 



 1 هيياخ ىلإ قفل انف يضخ بال لاح وذل « ضب تالا تاَصأ هك

 ُدْيَقَيْلا ئَرْخَألاَو ؛ هلآ ْىَلَع عقلا رم اَمر « ثبانلأ ٌمَْعْلآ اَمُماَلْوَأ : نيتَعْبيْطب هلآ

 . ىّدألا نَلَع ربَصلا َوُه اًدلَهَو « رصين

 ْنَع ُهُدُصَت لا تابَمَعْلأ ٍتلَوَحَت  َنْيقَبْلا َكِلَذ َنَقَْأَو « مزعل َكِلَذ ناَسْنإلآ َمّرَع ىم

 ؛ اُنِ اًضْقن نيل َنِْصُو نأ دعب « هَ ِِمْزَع ف دايز نكت نأ ااتغم لآ «هتیاغ

 ىَلَع ُهَحْوُر ُنِمْؤُمْلا طي اهيو . ةَياَعْلآ ىلَع ُنْيِعت ُلِئاَسَوَل اهنإَو كلَ َدْعَب ُتاَبََعْلآ عجزت
 ينذلآ دج الف هلأ رؤ اينُدلآ لإ ري . ايف اَمَو ييرطلآ َْلَع َبِلْخَي نأ دب اَمَف « قْيِرَطلآ

 رف الو ار ال امف ٍضاَم وهف « ِِلْيَِس لوح امو ُهَلْيَِس الإ  اًهِضْفاَنتَو اهتَس ْىَلَع - ايش

 . اًعيِوَج رْبّصلآ ُةَقيِقَحَو معلا ةقيفح ذَمَو « لكي الر

 ر افت الإ - ْتَقلتْخَآَو ثبت اَمْهَم ِنيْؤُمْلأ اذهل ٌةاََحْلا ْنْوُكَت ال مٿ ْنِمَر

 ا د ناك انهت ا درب کک, یرغل یر طك نزل جار

 ٍنِمْؤُمْل
_ 

 . ٍتاَمْلَظ حسي يذلا « ُيِرَمْلآ ينازل ُءْوّضلأ اَمُه « ٍرْبّصلآ ٌةَمِئِزَعَو ذال ةَمْيِزَعَو

 . اهو ارجو لَو اهو عدو الز ئالا يمسي امم « سلا

 ةيآلأ ٌراَجْعِإ نبي انه ؟ ة ةّيسفتلا ةَرِجْعُمْلآ هذه ىَلَع ُنِمْؤُمْلآ ن ٌناَعُي فيك ْنكنَلَو : َلاَق

 ُمَْعْلا وه ُلُكَوَتلاَو ؛ ٽم تيوب تیا « تار تال لأ ات ري ذك ٠ ٍرَل

 املا ذلو ؛ كليب هزملآ اه كلذ نيب ةيآلآ يف ْتَرْكْذَو . اًنْحَضْوَأ امك تبان

 ْطاَنَم َرْه يذلا ٌيِنِطاَبْلآ هلْيِبَس : يأ ؛ هسفت ٍلْيِبَس ىلإ ِناَسْنإلآ ةياَده اَهّنَأ يع ر «انلجش ,

 ٰيف الإ ْعَقَي ال ئذألاو « سالا ىذا ىلع ٌرْبّصلأ ٌرِكذ مٿ . “”ةداََسلاب ِرْوْعّشلأ يف هتداَحَس 0 CT 3 3 0 0 عقبال

 . تعما اذهل طنب مامإلا م الك یف یاس 0(



 ۱۳۱ يعفارلأ قداص ىفطصم

 م 8 م r 22ج ر درج مو 0 2 0 ر و

 يف ُهْذاَفَتَو ِنِمْؤُمْلَأ َحاَجَن نأ ةَحّرصُم ةّيآلأ نأكف . اهْيف الإ رئوي الَو « ِناَسْنِإلَأ ِةَيناَوْيَح

 5 ت ى

 یوا نل اريَص ْنُكَي مَ نإ « يج ایش وأ « ر :

 . َناَوْيَحْل ٌيْذْؤُي و ناَوْيَحْلأ ّنكنَلَو « حو ودل ّرلا يد ُحْوُرلَأَف ؛ اًهِيِيِشْحَو عطفأ اول

 قوم « قل یتا کیو رک رفا لاس كنا ةَيناَوْبَحْلأ هذلَه نم عي د ام َّنَأَو

 . َيِدَتْعُمْلا دنع َةَرْدُقْلِل اًرْخَف سطببلا ُهَلَعَج امك « كيف ٍلاَمِتْحالآ ةّوَقل اًرْخَف م رمل لمي ذأ

 َكاَيَهَوَو <« ٌيِناَوْيَحْلا ٌكصخش َنْيَبَو ةّيِحْوُولا ٌكسْفَن َّنْبَب لصق ْدَق دق ُمْرَعْلا ْنْرْكَي اذهب

 ىح َةَداَعَّسلَأ ْىَرَت ٍذْئَئْيِحَو ؛ َكِِناَوْيَح َيِناَعَم َكِئيِحْوُر ناعم حصو ٠ رز يق ةقْيَقَح
 ىذا َكْئِم َيِناَوْبَحْلا صْخَّشلا ْيِف َبّلَقْنأ ولو « اهب ةياده ْوَأ َكسْفَتِل ةَياَدِه ناك ام املا

 . ٍلْسْؤلآ َِم مْرَمْل لأ ُدْيَص َكِلَذ . املأ

2 2 + 

 اني  ةَفْيِلَكْلا ُلِماَع هَ د ٍسيلجَمْلا يف ناک ن ٌلُجَر حاَص َكِلَذ َدْنِعَو : يوارلا لاَ م ي
59 

 نشف لِما َرَكَم دَقَو ؛ وب ربها هيلع عْيْشتلاَك ُنْوُكَي ٠ سائلا الم لع الاس حلا

 وقيل نا ا ورت غب يو ریل قو نها محد تق ين :

 نم معلا ئلزأ زص خلا هيأ كِل: ُحِئاَّصلآ َلاَق . ٍدِيِعَب نم ِرْهَّدلآ ُتْوَص هلأ 5 ُهُنْوَص

 ُكِسْمُي ََقْمُو الإ دج ال «'0ةَعاَدَو يأ نبأ عم يلا راكم ىلع كلبا بَ ذأ « لؤ

 هو كلل - تعز - لإ اتق « َةَضِرْعُم اهل ٌةَمْعَتل تاک ْدََو ٠ اَهْئَلَع اًهْيلَع ٌقَمَدلَأ اهب

 : لا نف كت تاو ها لع تطال  ننويكااهسخش

 مترف ؟ اًفنآ ُمُلَكَمْلا نأ : َلاَكَو هَر عقد هن « تابه َقَرْطَأَر خْيّشلا ُهْجَو دبر

 5-5 . هم طرف ام بهت هت اَمْنأَك لجو عاق . یم نذأ : َلاَق . ادناه : توصل

 : امت هکر ميا ارق ؛ َسَلَج هٿ ئار َفَقَو ىح سالا ْئَطَخَتَي ماَقَ ؛ ةينالأ
 هو س ع ف ف ی رع

 ادع ماع نو سا لَهَفاَمَب کا ڪک اإ أ اربا يذل اوكفَمُصلا لاق امی ت أوْرَرَيَو

 )١( لضألا ىف :  ؛ َةَعاَدَو يبأ نبأ » : نم الدب « ةَعاَدَو ىبأ . ت



 اق
efaملقلآ يو » 1۳۲  » 

 ر 2

 س Is ت ع توقا E مس

 ١؟ 1 ! (صيحم نم انام اريَص مآ اعر ا ام ءاوس مب ده هلأ انده و ولام ویش نی ولآ

IE . ME caك2 هم  ereَنْيِل اريح تعمس تعمَس ول  كتيار اهدحو كنذاب د ْيِنْعَمْسَت ال ! لجيل أ : لاق مث ہا اک ےس ہک لاا . اھا ی 37  

 َتنُكَفَأ ؛ اَهَمَمَأ دق لْغَش ٰيِف هلع نع كسر ربَكْلا َكِيلَع درو زأ « اكن نم رضا كسل ت ىف
 ؟ ٍراَمِتْغَأ عضْوَم ُهَتئَأَر وأ َكْنِم ىَوَه َباَصْأ وأ َكْسْفَت هَل تفتح رَبَخْلِل َكَطاَشَت هَل طن 01 01 03 :eT سوم * عش

 . ال : َلاَق

 اَذِإَو « اّرَم كذاب ٌوُمَي اَمالَك َتْعِمَس اَمّنِإَف اَمَدْحَو كذاب َتْعِمَس اًدِإَف : ْحْئّشلآ لاَ

 ؟ اّعَم َكِسْفَتَو كيذا تْغِمَس كسل ماكل تدر

 8 و ب

 معن

 وأ اهلك كماَوَحْلآ هيف كراس لب ٌةَدِحاَو ٌةَساَحوب درفت ال اَم لكف : يَا ل
 ص

On َنايف « ساَوَحلا امهْيف ْتَكَراَش اَذِإ امُهالك ْنْرْحْلاَو حرقا ركي انه نه : ُخيَّتلآ لا 

 يف سما لمعت « املأ ملألا يفر هذولا يف وعاح لك درو لَ امه ایک انهن نک

 0 + ِهبحاَّصل ءىش ْنْوُكيَ ٠ اهي ُرَحْسَت اَلاَمْعَأ َكِلَذ

 ُهَنْيَع َتْوَّصلا َتْعِمَس تأ اإ « َكْساَرَح لكني تن هعَمْسَت « َكِلْفل ِناَسِل نف ِكحاَّضلأ

 ؟ َوُه َكِلَذَكأ . كاد َرْيَغُهَتََِر سال ْيِف ِلُجَر ِناَسِل نم

 معن

Eيف نتا َلاَمْلآ دج َنْيِج ٠ غلاب وه ام َرثكَأ ابيجع الاب ُرْوُرْسلآ ْنْوُكيقَأ :  

 ؟ ىضْرلأو حَّرَمْل ةَعْيبطَو ةّيِسفَملا َةَوَقْلا دج َنْيح ْمَأ

 ىَلَع ربيعا طَلَسُمَ عمَجْلاَو تتلو دارفإلأ يف اهلا ىلع ةؤات قب

 إ٠.



 ۳ يعفارلآ قداص ىفطصم

Eo سمو a i 
 سفّنلا یف دج َنْيَح : ل

 باس  8 oiی مس 8 م جوك وس كت لل م ن م 8 00 م كل ٤
 دّيِعَس ٌّيِنغ هب هنأ ٌنماَثلا مهّوتَي ام ادیعس ن ناّسنإلا تارا : خيشلا ل ١ أ

 ؟ ةَداَعّسلاَو ىلا هيف سالا محوي ال اَمْيِف دعب ناك نِإَو وه هرؤعشب  e TEL oحماس يارس 5 جام 5 مس

 عك هسا تك

 هرؤععشي لب : ل
 رک د تدع ص  eر شالا ا لا

 ِتاَوَهْشلَأ قوَفَو ايدل قؤف نؤكت ٍسْمَتلَأ نم ءاَيشأ اًينّدلَأ يف دَجْوت الفأ : خّيَشلأ َلاَق
  7000 - 5 ِ 0ما

: | 

 1 مم هد تبا 5 ١ 5 اج
0 5 

 « وب رعشت امف هار ا

 ا وه fs >7 لح 3 توم 4 ت ووو بو

 ؟ ُهَفَرَصُيَو ُهُروَصُيَو اَهَلْوَح اَم نبل ْيذْلَأ ُهَدْحَو وه اهَرْوَعَش نويو

 َوُه َرَحآ امَلاَع يف شيعت يذلا ٍمَلاَعْلا اًدلَه ْنِم ٍةَيوَق سفت لكِ نا فرغت ُحِيَّشلآ لاَ

 ؟ اًمِراَكْفَأَو اهِساَسْحِإ ُتاَّدَلُهَدْحَو هْيِفَو « اًهِساَسْحِإَو اهِراَكْفأُمَلاَع

 يف الإ ُنْرُكت اَهتيََرَأ « اَهُمْرَع أ احرق وأ اَهْبُح حص اإ ةْرَمْلا تبرأ : ُمِيَّلآ لاَ
 ی ر یک ی ت ١ رک ماع
 َرْشَي الو لكي ال يذلا اهبل مم ةَماَعُمْلاب الإ ةلاكلا هذه ىف شيعت ال اََتبأَرَأ ؟ ايندا

 ؟ طَقف َرْوُعُشلا الإ ديرب الَو َلاَمْلأ ْعَمْجَي الَو ُنسبْلَي الَو



 ؛ ملقا يو 1۳٤

 ْنِم ةَرْوُرَض تاكو « اًمْيظَع ايش اهنمدُم َدْنِع دنع ُرَخْ ِتّناَك اإ َتْيَأَرَأ : 52 لاق

 ُمَرليقَأ ؛ اهب الإ هدْوُجُو ُهَمَس الو ُهُكْرَجُو ُمِئقَتْسَي الق « ٌلَتْخُمْلا ٍفْيِعَّضلَأ هدْوُجُو ِتاَرْوُرَض

 مظتنملا يوقلا دْوجُوْلا بحاص ٍتاَرْوُرَض ْنِم ُرْمَخْلآ نكت نَأ َكِلَذ نِ

 ل : َلاَق

 يقم انالا ءم فيلكو ٍناَسنإلآ مايل ٍرخآ نِ دب ال نأ تنآ نق : سلا لاَ
 ؟ سْيَعْلآ هب

 . ت : لا

 اَمَو هِسْفَن خيرات ْمأ « اَهَلْوَح اَمَو هَيَدِعَم خراب ِذئمْوَي ناَسإلا ُْمجَوْيمَأ : ْعْيَلآ لاق

 نم اًرَعْسِمَو « ٍلاطِبَألا َنِم الطب تنك « بح َبِحاَص تنك الق : عيل َلاَق
 وه ةعاّسلا هذنَه يف َكَدْنِع ٌيقْيَقَحْل نوكيا ؛ ِةَكَرْعَمْلا يف َتْوَمْلا َتْنَقِنَأَو « ٍيِعاَسَمْلآ

 ؟ َةايحْل مأ َتْوَمْلآ

 ۰ . ٌلِطاَبَو مْهَو ذْيَدْنع اَيَحْلأ لب : لاق

 ْنمَو اهم رفت مآ ٠ ‹ َكِلاََح ئف اَهِتاَذَلَو ةاَيَحْلأ ىلإ ةَعاَسلأ كلَ يف ٌةِفَتَق : ْعْيّشلأ لاَ

0 

 . اَلاَبَخ َنْوُكي اَهَلايَح نِ ‹ اًهْنم ُراَرْفْلَا لب : لاق
 ص

 + كايت ءَجَرو « كلت لمح ٠ كلفت وع يج تأ ةئاشلا كل نأ : م ءّشلآ لا

 ؟ كلذ نم َتْفَمْلاَو بْرَكْلا ٌنسحت مَا « اًرْوْكْذَم الطب َكِتْوَم يف ةد ]أ ُدعْشَتْسَت

 دلا يعم ُرِعْشَتْسَأ لب : لاق

 م

 يَ يف نْيطلأَو بار هدام ىلَع ٍةَمِيِظَعْل زر ءايِرْبك يه اَذإ : حْيَشلا سما
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 وأ « اًندلَأ ِءاَيْشَأ ّلك ٍلاَوْحَألا ضْمَب ْيِف وُحْمَت سقت ِءاَيْشَأ ضَْبف اذإ : ُحْيّشلآ َلاَق

 نذل َنم ةَرييكلا َءابشألا

 ‹ َنْيِِمْؤُمْلا ريمأ نبأ َنْينِمْؤُمْا ُريمَأ اندلع يجُم كلك ؛ فأ َكْمَحْرَي : ُماَمإلآ لا

 َيِدُه ْنَم لك َّنَأ هللا ةَمحَر ْنِمَو ؛ َةَداَعَس الإ اًنَدْنِع َكِلَذ نكي ْمَلَو « ىتْْلاَو لامل َيِحْمَر

 ركي هَل لَو « ايْنُدلأ يف اَهَتَداَعَس هسْفَتِل هست َمَْصَي ْنَأ َعاَطَتْس « ِةَمْكِحْلأ و أ ِنْيَدلآب ليس

 شبعا ال يحل ُدَْ رقما نو « ٍلاَمْلآ ال يلح ُةَعَس َةعَسلآ ّنَِف ؛ تام الإ

4 0 3 

 هنآ مَع - نإ اَمأ َلاَقَو سائلا ىلإ َتَقتْلا َميِظَمْلا ماَمإلا دِ مث يِداَدلَأ لاَ

 لا لابا نم الطب فرعا الجر لب ٠ اًيَغ ؤا ارق ُهُفِرْعأ الجر يتب تجوز ام
 وے

 ل

RL eكل ياكل  fetا و س ا  
 اًهسفت ةليضفب ٌفرْعَتَس اّهنأ ُهْنم اهتجوَر َنْيح ُتْنَقِنَأ ْدَقَو . ةاوضفلاو نيالا نيو

 عن سنام أ الإ ةأر او ٍلُجَرِل اتهم الو ۽ ُعْبطلَو عْبطلا نت 0 اَجَنيَف ءوسفت ةليضف

 اَهَنَأَو « ةَ اجلا زلم يرش ام ايلا لام نف ن نأ نما مِلَعَو تل ُتْملَع ْدَكَو « اًهَعْبَط
 ص

 . ِناَّباَحَتيو ٍناَمِلَتأَي ٍبْلَقِل سلق ةيِدَم الإ وكت ال

 َنِهِرْوُد يف َنُهْتنَأَرَو ي4 للا ٍلْوْسَر جاَرزآ ئَلَع ُتْلَحَم دَقَف اتو : املا َلاَق مٿ ef a نإ os ا( هاو أهم E fr ل NÎ I مل

 َو « ةّرطَقْلا َدْعَب ةرطقلاك الإ ء١ يجي ال رد حش ام يتڙرلآ نِي م َنْيِناَحُيَو « َةاّيَحْل َنْيِساَقُي
 هر ارو ممر e يم

 إ لنَو َنْهُّرَقَف امو « اهلك ةّيِمَدَآلا ٍتاَكِلَم نم م ٌةَكِلَم يه ال َنُهْنِم ٌةَدِحاَو ام « كلذ ىلع

 . "0! . . . ال : ثّلاَقَف ضزألا ىلإ تَرَظَن « َهَنَجْلأ ءاَيرْبك

0 
 دعا

3 
 م لآ

 َباَحّصل نِ َةَعاَمَج يقل ذق َناَكَو « اَهَلْوَح ؤا ةَرجِْلِل نِ 9 َنْيِعْسِتيَو َدخِإ ةَ ٍبْيَسْمْلا نإ ُدْيِهَس يفوت )1(

 ٌيِباَحَّصلآ َةَرْيَرُه يأ هب اًجُوَرَتُم ْناَكَو « هع َدَحَأَو #2 يل جازا ىلع َلَعَمَو « ْمُهْني َمَِسَ

 . عيار را هَْعَو « ٍليَجْل

 . ( باتكلآ ادله ْنِم نالا ِءْرُجْلا نف (ةوبلا نم سزد) : ةَلاَقَم زط ) )



 ا هز ع و سفت ٍمِيِظَع فرش لك ة ٌةَدَهاَجُم َنْذِهاَجُي

 ري ام ريع ٌنهِسْفْنَأ نم َنْمَلْعَيَو « داهجلا ٍبَعَت يف ( ْتاَكِلاَم ) َنُهَّلِْم نأ ُلِفاَعْلا ئَرَيَ

 . اهي رْصّملآ هذ َوُم بعل كلذ نأ َنْمَلْعَي ٌنْيكْسِمْلأ كلذ
 سل سر

 اَلَو ١ ىَوْقَتلا ِهذَهبَو ةَعاَنَقْل ِهذّهِب اهِعِضْوَم َقْوَق َةَيِماَسَتُم َةَدِعاَص اَدَبَأ نونا تناك

 لرب اَلَو « اًهِيِضْوَم نود أَمْ وتاب عماطمْل ا نر ولج لع هةتا یاش ل

 ِكَرَدلآ يف ةايَحلا عماطم اهلج ٍةَكِلَم برو ؛ ْعَمَت ٌةأرَمْلا تيب ام ُرِدَحنت اَنْ
 . . ىلغألا ولأ ف هيأ ؛ ٍلَمْسَألا
 + تلق  ءاتشا اهيذأ أذ وكلا يِ ثل ٠ : ناق أ يلا نعام ذو ]7

 : مقر «دمحأ دنسم 9 مجار 14 ''”ْناَرْفْعّرلأَو ٌبَهّذلأ : ِناَرَمْحَآلآ َنُهَلَعَش : َلاَق ؟ َءاَمّشلآ نب

ssدل ُلَمَعْلاَو ىَتعْلَأ يف ٌعَمْطلأ  

 . لع نمزجلاد حبلا لإ ليلا
 - عَمشلا َكِلَذَو صرح َكِلَدَو حرا َكِلَدب اهَلَْش كلو , نأ تسيل ىتنألا نفتو

 يه وزا ؛ ويار ىلع اهو « ويك ڻي اهلي « ٍدَسجْلا صبا اَهْسَصَحُي وُ
 . حضن ام رتا دنفتو « ئوف ام َرْثْكأ فعضتو « ولعت امم ريك ةر طبتم « هللا

 هرم 5

 . ُهَدْحَو اَهِجْوَرِل « ٍدحاَو لُجَرِل تن كتألا سم نإ

 لل نع اوو بنل « ِتاَرِجْعُمْلا َنِم ُتِيِدَحْلآ اًدلَهَو « رْهَد لَك يف ءال ةف اَمُه ناله ()

 د ُبَرَعْلأ اَهَمِهَق ةَقلطم هي ياك اَّنَأِل  ٌةَّرِجْعُمْلا اَِيفَق َناَرَمْعَزلأ اًمأ ٠ اهيا نِ ناک امو يللا

 ا | رتا تشل نب دل ب ع نف تقم م لا باث نع

 هجو ٌةَأِرَمْلا ٍتَرَمَغ : نولي بَل ناك ذو بالا ٍلاَكْشَأِل هَ ةكرتطم البي يلا م دو

 5 : يأ « ْتَرَكَمَتَو « ٌةَرَمفُم ٌةأَرْمأ : كلذ ْنِم َنْوُلْوْقَيَو . انو َرْفْصَيِل ِناَرَفْعّركب ُهََلَط اذ
 « ُهَفلَْخُمْلآ ُناَمْدَأْلاَو [ ٌقيِحاَسَمْلا : يأ ] َُرْدوُبْل ايف ٌلْخْدَت ٌدياَتِك « یر امك ُناَرَمْعَرلاَف . كلَ

 . ةيِعامِتْجالآ اَهَناَيَح َدسْفِبل ةأرَملآ َهْجَو َدَسْفَأ ام لكَ

 هراكتبا مت ير وأ بولسأ وأ ةقيرط رخآ : ينعتو 1/1008 ةيلاطيإلا ةملكلا نم ءةضوملا وأ ةدوملا] *

 تاعدوتسم يف رفوتم وه ام جيورتل الوأ « ثيدحتلاو ديدجتلا ةداع هنم فدهيو ٠ سانلا هلوادتي يك

 . [ يلاعتلاو رخافتلاو خذبلا وأ ٠ لامعتسالا ةلوهسو ةحارلا ريفوتل ًايناثو « نيجتنملا

€ 



 ۳۷ يعفارلأ قداص ىفطصم

 يِناَعَمِب شيعت ٌنُهْنِم م الك ن نأ َرْيَغ « ىلا َنهنَلَع اًرْوتْفَم ٌرْوََقَم ِتاَرْيَم ريف بو يل م َجاَوْرَأ ثأر

 ِبْلَقْلأ َكِلَذ ٰيناَعَم ْنِم اهو ... ضال اَهْنَشَرَف ة ةر َريِغَص راد يف « ّيِوَقْلا ٍنِمْؤمْلآ اهل

 ْنَع نعل الإ ئئهْلا ِنَع َنْدِعَتتي مل عَنِ . ارج عب نيب ةَ ةِهص اس انا

 . ىنا يف الإ ْنْوُكَت ال لأ اند ةقاَمَح

2 3 2 

 عش ع2
 3 دي لع شا اًهَيِرْحُيَف َنْيِنِمْؤْمْل يم نب نِ ْيََْبَأ را ْنَأ ندرت ! فأ فأ

 ؛ ْئِلايَّللَو مايألا ِسْنَدَو ِسْمَنلأ ٍراَذْفَأ لَك مَمَج ْيِذّلَ ُناَكَمْلا َكِلَذ َوُهَو ٍرْضَمْلا لإ اَهُعَمْدَأَو

 هَحْوَر ةَقلَطُمَو همشج َةَجْوَز َنْوُكَت 0 وسْفَن طوق اهسفن َةلْيِضَ نم فرغت الجر اًهُججَرْوَأ

 اما سر

 ْمهِئاَسِيَو مهاجر ءاينغألا ِءالْؤَْم نم اًهِيِف َسِيَل « َةَرْبْقَم ُهاَتْحَم يف وُ ٍرْضَق ْنِم مك الأ
 ! اًضْعَب اَهَضْحَب ِلْبُي فيج الإ

a 344  

 رح نف ْتَقوَف « ِءاََهْلا نم ْتَحَتَج ْدَق َِريِغَص ِةَماَمَحِل سالا عصر : ي : رازلأ لا ا

 ع رضا زو « عرق نب ترططتو اهات تعمر اكس نوب

 . سالا أَ ذإ ِءاَوَهلأ يف َقَرَمَو َرَطَمت هلأ َرْيَغ « اَهَل ئَرْهأ ذق

 ةَلَوْرَسُم سؤُرَعلاك ثناكو « ِءاَوَهْلأ ةأر نم اًهتَمَجَر يف َيِهَو ِهَِي ٰيف ُماَمإلآ اًهَلَواَتتَو
 ٍسْْرَمْلا حز اهل درت مَن ناَولألا نِ اهي نَلََو « شيلا يف اَهَئاَس تا د

 . اَهَجْوَر ئَمَسُي يذلا اهلا ْىَلَع اَهَنوْفْرَيَو « ُهَرْكَت ْنَم ىلإ اًهَتْوُدْهُي ةَباَشلآ

 : لوق وهو . . . ةَرظَن ءال يِ رنو « هديب اهِيَلَع َحَسَمَر « ملف نم ُحِئَّشلآ ااا

٤ 
5 

5 
2 

FN 
 م نا

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



3 

 ی9 ج 7
 یی وزف) نج) ىكلش) للا ينو ۱۳۸

 بأ مامإلا مهيش مذ دورس , ةزكلا يجن يف ثنَِحلا باحضأةَعاَمج َنَلَج ا
 اوُهّلَه : ٌلئاَق منم لاَقَف ؛ مهّيَلَع اطاق ٠ َتْيِدَحْلآ هني اوُعَمْسَيِل شمع هالا َناَمْيَلُس دمحم

 اَنَعَم َنْوُكَي ْنَأ ىَلِإ : ٌرْيِرَضْلأ ةي اتش رب لق ؛ ات نيو ام دوك علا نع ثا

 « كص غلب ْمَك « ٍةَعاَمَجْلا َِوْنَأ ىلع تهت ٌةَفيِعَض ٌةَماَسِتْبا ترطخف ! . ُدَعَم اَنْسَلَو

 أ اهب نل . هلع نما حالا ةي لكنا «رث ل اه « ممت ْمَل ْتَرَمَو

 نسل طم رهو ياب ردا ! ب وام اَبأ ای َكَلْيَو : لاف ء ريتغملا نب وص ب باع

 ارقار ٠ اهُمِلاَعو كرا ثّدَحُم هنأ َلَعَو « دج اذل يف ئوألا تيا هن ماکس

 ؟ ةَداَبملأ يف هَقفَأ الو هلم دبع ةفوكلا تفرع اَمَو « ضإارقْلاب ْمُهْمَلْعَأَو ءثنأ باكل ساّئلأ

 دم ذم َمْوَّصلأ ٌُلِصاَوَت « َكَدْحَو ُلُجَر « باّنَع اب اي َ َتْنَأ : داخ نب كك لاق

 ْنم كبت ت تخرق قلب تي لا جينا رشا لع شيئ نس يأ

 بهل يو هن انوي سا « ٍمْيِحَجْلأ ۽ ءاَرَس ىلع تعط اَمَّنأَك شا َةَيْسَح

 ر ةر واقل نب بوي ةا خخ تدق . رعخأ بل لع ب رعنا

 ّنِم اَدَتْمُم الَبَج ال اوُدَك وأ ببدل الإ ُُْكي امك « ٍتاونمسلآ ءم يهو انف ناتنإلا

 ع اتر اعم اًمَمُحَو العشر اًرْمَج امني ام الم ذر « ِءاَمّسلََو ضر َنْيبُاَطْني « راكلا

 ةبابذ قرح هتماَسَجَو هلؤه ْىَلَع وهو « هرَح ْنِم ِءاَمّسلا ىَلْعَأ يف ُبُحّسلآ ُبراَهَتَ

 تلا 85ر05 + ا ترت ان فتنه. و١

 ْمُهْعاَتم اًداَبِع هش نإ ؛ ُهَنْأَشَو لجل عد ! ّدّمَحُم اي َكَحْنَو : ُرْيرَّضلآ ةَيِواَعُم بأ حاَصَق

 ةنسلا « م 1975 طابش /رياربف 18 = ه ١51 ةنس ةدعقلا وذ ۸١ ١5 : ددعلا ؛ ةلاسرلا» (#)

 . ۲٤۷ ۲۴۳ تاحفصلا « ةئلاثلا

 ٠٤۸ س يقو « ةَرْجِهْلل 1١ ةَنَس ٌمِئِطَْلا ُماَمِإلآ اذه َدلُو 01(

 ' اهمال اهب هُن همَأ تناك ُةئلَسِمُمْلا ٌةراَرِهْلا يه ٌةداَحُجْل 000



 ۱۳۹ يعئارلا قداص ىفطصم

 باد وأو ٠ اننا ِءاَرو ْنِم مُهُاَيَحَف « ملا ٰيف َنْوُبَرَْيو َْولكأَي مهلك فرغت ال امم
 . ُدْوُصْنَم ُدْلَمْعَي يذلا ٌلَمَعْلآ هئو . زمن هئس يلا لجل م لم ناين یف

 ٍدِماَرلأ رم 3 اج نيأ ةفدتلا يراق بخ مآ لم

 للا ؟ دي اش انأ بک ا : ٌةَعاَمَجْلأ َلاَق

 2 م ص و

 اإ - باّنَع ابا َنْوَرَتَسَو ؛ ٍةَبْعَكل ره ىلع ِهِتْوَم َدْعَب ير ٤ رق نِ يفوت قل : لاق

 ّسَحَأَو وسفن َنْيبَو هيب اًناوصأ مهمو ‹ َحَتحَتتو « دسم ٰيف ٌرْيِرَضْل و

 ارو « ةاَعْلاَو عملا نوب ناك يذلا ٠ اًرصنم م شهك نَا اوُهَرَع ْدَقَو أش ُةَعاَمجْل

000 

 07 ر

 َتْنَأ ! َدَي َواَعُم اَبأ اي : ُلاَقَو « اًمُهَنْيَب امم َتْيِدَحْل َةَداَحج ُنْبَأ بَْتْسَأَف ؛ ُهُرِداَوَب ِهذَم ْئَمْعَأ

 عم يك خلا تبوح افدحم + وب اتقا ٠ ماقإلا ىلإ ا اَنُيَرْهَأَو « اًنظِفاَحَو اتتکرب انيك ربو اتخیش

 ا ادله وق + َكِلَذ يف خلا َنْيبَو كتيب ناك امو ؛ ف

 ُدِيْغَو ريغ َءُهظَمَْي لَ ٠ ع كذآ ريع غ هع هعَمْسَي مل ْذِإ ساّئلأ َنْوُد هب َتْنَأ َتْدَرفْن

 2 و يللا ٣ 0 رر ق 7

 ىلع ىواَسَمَو ناَّمثع َبقاَتَم ْيِل ْبتكأ نأ : حيشلا ىلإ ثْعَب ا هلتاق  اًماشه نإ
 2 هم ر ر ول ساو و عرج رب

 بعد نت تکا ةاَّشلآ ُهَمَقْلأَو 6 ذخأف « هبناج ىلإ ةتجاد تناك ةباتك أَرق اًملف
 ا م 8 ر 4

 و ةَرْجهْلِل ٠5 ١ َهَنَس ماش َعيوُب 22(



 « ملقلآ ْيَحَو» ١ع

21 f~ 2 كاسر شا ل ما” سس ا لس 6 ل e اًملف . لتقلا َنِم هجن ! ِدَّمَحُم اَبأ اي : اتلقف « اب لمحي َلاَز اَمف « ٌماشه ةلتقیف ابئاخ 

 ْتَناَك ولف ! نْيِئِمْؤُمْلَ َرْيمَأ اي ُدْعَب نأ . مْيحَّرلأ ِناَمْحَّرلَأ هللا مب » : بتك هيلع انْحَحْل

 ُهْنَع هللأ يضر ّيلعل تناك ولو « ٌكَتْعْفَت ام ضنألاأ لْهَأ ٌبَقاَنَم هع هللأ ىضر َناَمْثْعِل
 ص
e f So er Cea a "5 كر e 

 فرس عزو تلعن ه كار اع يضزألا لما راست + 0

 ْنْب ٌكاَكَّضلأ همس ُثَّدَحُم َناَساَرْخ يف ناك لإ : ُمِنّشلا ىل َلاَق « ُلْوُس سرلا لصف الف

 لجرلا ادم َناَكَف ؛ نرمل يص ٍفالآ ةئالث ميف مبظَع م بيق هيف ناكر ٌيِلالِهْلا مح

 اًعَم ّىِبَّصلأ ىَلَع رامجلآ ُلاَبْفِإ نكي < نع بكملا نقب ركز اناج بكَ بیا

 يأ بورق « اينو هيم يف بيَت ذق الإ نالا ى َرَأ اَمَو . اًرْوُرُس ُدْنَع ُهُداَبْدِإَو

 ؟ لع ُئواَسَم نم اتظفح ادام : لان رخت اَنْيَلَعَر ْوُدَيل . . . َنْينمْوُمْلَ
 ا
 ع

 اَّشلآ بانك َتْمَقْلَأ اًداَمِلَف : ُتْلُق 5 هش اَدنَه َناَكَو هَل َمَهْفأ أ ناك ُهَتْقَرْحَأ وأ ُهَبْلَسَع ولو ؟

 ص

 2 ن

 اَهْنِم ْمُطَقَتيَس اًماَشِه نإ ؛ َكِْيَضِراَع يف َةَماَلَبْلا ٍتَباَس دََل ! ُهَلْبَأ اي َكَحْبَو : َلاَقَ

 َماَّشلا نأ ُهَواَمَد هلع ىفْحُي اَمَو « ةاَّشلآ باك ُتْمَعْطَأ ْينَأ هلوسَر هلع يفي امف « اَظْيَغ كاك

 5 8 مه 3 اًجَح وا ِكِئاَح ْنم ُهْنَدَلَو اًهْبَهَف
ê 

۱ 
8 oyت يذل ا 2 ٤  

 الجر ْمُهْنِم يَ مث اتنی نمل َضَرَع َنآْْْل ا ؛ ةّربثلأ ٍرثأ ىلإ ةَمبِظَعلأ سْوُفْنل
 و م

 هتّمَأ ئف سلا ثٿ ِراَو َكاَذَف « بارلا ٌلِجَجْلأ اذه بْيِصُأ ىتمو « هيف ره يذلا ِنَمّرلِل

 ِةَراَمِإ نم ْلَب ٠ ِفَرَثَو ِكَلُمْلأ ة ةَراَمِإ نم ال ‹ َنْيِِمْؤُمْلا ريم ذِئَمْوَي َوُهَو « اَهْيلَع ةتفيلخو

 . ٍةَساَيسلآَو ٍلَمَعلآَو نرذتلار عرّشلآ

 و

 داَهجْلِل ال ٍلْيَسْلا ىَلَع لبا رارکلآ يف رئرکلآ ةَدْوُدَك َفتلا يذلا لَوخألآ انه

 مل سرق ٍفالآ ةَعَبْرَأ ٍلِيَحْلآ دايج ْنِم هَل ا ٌمَمَتْجَأ ٰىتح < « ِةَيلَحْلاَو ِوْهَّلِل نكَلَو « بزَخْلأَو



 1١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 َشِرَمْلا َداَجَتْسأَو « ٌرَخْلا فطقَو رخل َلِمَعَو « مالشإ ال يله اج يف ِدَحَأِل اهم ْمِمَتْجَي

 ؛ فرار مَا ةَلوُجْولا َدَسْفأَو « ةَعِساَوْلا ِتاَققَتلا هيف َقَمْنَأَو َكِلَذ يف لابو « ةَوْسْكْلَأَو
 َعْنَص َريَكْلا اوُحَتَصَو « مهسا وه ىلع مهسا اوقاف « هس َكِلَذ يف سالا َكَلَس تح
 اوُدَسْفَأَو لأ اوُداَرَق « سالا َيِف ّوُه اَم ْىَلَع ٌرَّشلآ اوُكَرَتو « ْمهِظْوُطَُح ىلإ ِهِفْرَصِ َةَديِدَج

 مهتم لب ٠ ساگلا نِ َنْيكَسَمْلاَوءارعفْلاْمُه مَُدنِع نيام دب ملو «ريَْل
 ةر هرب مسيل وف طح يف دقي نما ءايغأ نم لجل اك ذلو ١ ... مامو
 ىع ٠ عني ثقل عشب قلا ادم لعق «ویجاح يوكو ارش نم أ ذأ م ذأ
 ! رك وأ نِي نيمو همم قذر لاي نأ يفي ال

 اًَهِذْخَأ يف ال ٠ َنْيِجاَتْحُمِْل اَهِلذَب يف اَهَتَسْحَأ ٍتاَرَسَمْلا َنَسْحَأ ُلَعَجَي مالسإلآ اذه د
 الار وَما داو رن دنع هنو درك جحا ىلع عييت ل يی ٠ « اهب رائئتسالاَو

 اَسْرَغ ٌةّضفلاَو ُبَهَّذلآ اهْبف ُسَرْغُي َنْوْضَرَأ هذه نك - هنآ ٍلْيِبَس ْيِف َقاَمْنإلاَو ةَنَكْسَمْلَأَو

 سالا فأل هنو ٠ ضرألا نع ءايغألا نأ ني بي يذلا ا مؤيلآ يف الإ هرم يتؤُي ال
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 ایات اريآ ؛ ٠ ساقلا همه ملكتم « سالا هعباتُي ايِيْرَم عرشلأ وه مالسإلا يِف ناطلّسلأَو

 ! ةيمؤملا كم مَ ال « ينل دق , ١

 ُهُراَتْحَي ْنَمَو يبل نيب ب هَبّشلأ برق يف ند كي اَمَّنِإ ٠ ةَيِواَعُم اَبأ ات ةَراَمِإل أ هذه نإ

 بم عليي نأ دحَأ مطب ال ِهِذَمَو بر ىأإ اَمُهاَدْحِإ : ناهِ يلو . ٍةعِبلِل نيل

 ٌةَمْحَرَو نفر اهلك يهر . اَهْيَلَع ساق يتلا يه ِهذنَمَو ٠ سالا ىلإ ىَرْخُألاَو ؛ اه

 ْتاَمَِتَو قمح يهر ؛ سائلا رها وب مقي اسم اَهِرْيَغ لإ + هوو طار ايتو ۽ لَم
57 

 . اهبحاص ىلإ سالا ٌبذْجت ف ٍفاَرصْنالأ اَذَهِيَو «ِسْفَت ظَح ْنَع اَهِبِحاَصِب فرصت ت ةي
5 



 « ملقلا يو » 14۲

 دادم « مالسإلل ٌءْيِضْي يذلا حاَبْصمْلا يف يوبل رّثلآ ةَداَم ُاَقَب يه َنِِْمْؤُمْلآ ةر
 ف ِتنّزلأ َناَكَم ُءاَمْلآ وأ ُباَرَلآ َحّلَص ْنِإَف . ِةَئيِضُمْل ي يؤ يك ر ر را

 1إ َنيِنمْؤُمْل ةَراَمإل لامار ماسه َحْلَص ةءاضتسالا

 تب ام غب يلا وت مولع ناش نوي زي نس يف نيش لير
 ! َنْيِمِلْسُمْلِل ذَِمْوَي م دَر ! ّنْيمل ا ْذِعَمْوَي لو . ِنْيَمِلَتْخُم نيد
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 . َحَرْمَيِل جلا اذه ىلع اتش * نإ : ةداَحج ُنْبَأ لاق هئيرَح ٌرْيِرْضْلا ٌمتأ اًملف ا مت MA go ةير df e ےس
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 لع تقود عيش برع امك اا ر ی اک
 م

 ےس ےس
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 نأ هب اعمر ُهَبِيِدَو ُهَراَقَو ّنكلَلَو . ْيِلْهَأ ْنِم ينم كَحضأ : هَل ْتَلاَقَف ةو واَمّسلأ هتقيقح

 . درک نبني قباب ل ¢ َنْيِغِراَمْلاَو ِءالَهْجْلا كجض همم ٌكَحْضَي

 « ماش ِمْلِع ُلَبَج َرْهَو « يرل بحاَص َةَقيَح وأ ُهَداَعَف « هتضْرَم يف ُهَدْنِع تنك ْدَقَل
 وأ نط انمَر اَهياَبْحَأ َمَم فرغت ال ٌحاَوْرَألآ تناك ْذِإ وب ُنَنأَيو هِي ام َدوُعَملا لوط
 ّىَلَع ٌلْيقَتَل كن : ُحْئَّشلآ لاق . يلع تق الإ یتا ام : هَل َلاَق مايقْلَآ َداَرَأ اَمَلَق . ٌرْصْقَي و
 « اًهاَنْعَم اًهبف َسْيَ ِةَملَكِب هوبا هْيِغاَلي ُلْفِط هناك َةَفَيَح قين وب َكِصَو | . . . كتيب ِْف َتْنَأَو

 . اًهاَنْمَم ريع اًهِيف ٍةَمِلكِب هلْفط ُهَبعاَد بأ ْو
 امش

 اا 2
 ماَقَو ُهَتَداَسِو حْيَشلا حا هَدنِع سؤلجْلا اولاَطَأ بَ ودرع ٌمرَق ِةاَدَعْلا يف ُهَءاَجَو 2 im 6 2 1 لف مو كامو كاع .ً r . لس ےس

 : ْمکضنر فْيرَم هلأ ئفش دق : ْمُهَل َلاَقَو « اًقِرَصْنُم

 « لاّبجْلأ كلت نم ناك َخْيَّسلأ اب نإف « '0َدَْواَبْنُد َءاَوَه نم ةَحْوَر كلت : ٌرْيِرَصَلأ لاف
 ر 1 000 ےس 07 ارس رو و 7 ر ا لا هم م

 ب ةحفتلا هئم تهت َمْيسَّنلأ كلذ همد يف نأكف ؛ انه لوف ؛ لماح ُهُمَأَو ةفؤكلا ىلإ مِدَقَر
 ومالك ضف سولت ةبيطلأ ةفئرظلا ُهَحْوُر يه مث ؛ ٍةَمْسستْمْلا ٍتاَملكلا هذه ٍلثِم يف ةف ا < هد 1 ر ee س ETT سا .ى< 4 م 0

 ةَرْخاَّسل رِداَوَّتلَأ قدا ُتْيَأَر امو ؟ رعاشلآ مالك َضْعَب رعاشلا ف نمل « اًناَيْخ 3

 نت اَمنأَك « رولا ةَدْيِعبْل ةَرْيبَكْلا ةَرِعاشل حاَوْألآ يود ْنِم الإ ٌءْيِجَي اَهَبَجْعَأَو اَهَعَلْبَأَ

 . ٍمَجَعْلآ داب نِ يهر ۽ َيِجَْلا لابجلآ يف لآ ٍقاَتْسُر نم هجا (۱)



 ١ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ْنم ُرَكْسَي ال َكِلَّذ ف امالا . جارا ِءْيَّشلا يف نيتقيقَح سفگلا ةيؤُر نم ٌةَرِداَتلَ

 . ومآ ِةَرمَثلآ َنِم اه ُرَكْسَت َةوْلحْلآ َةَرَمَلا جرت َنْيِح ٌضْرَألا تاک اإ الإ

 بفعضأل اهم قي « حاَ زألا ئرفأل الإ نِت ال يتلا ةَعراَبْلا ةرداتلآ نأ ُبْيِجَعْلاَ

 تاج , باتا مَع ٍنَسَح < هنأ اَذنَهَف . اهب درر اتك سائلا َن رحم اها ؛ عازل

 َلاَقَف . ذأ ضع اذه ! معما : َلاَقَف ؛ ِرَخآلآِب اَمُهّدَحَأ َقَلَعَت دَ ْدَق هيبّيِص ْنِم ِناَماَلُع

 يأ نب كنتو د ماعلا دق .. مل نأ رفع وف لوو « اهئ اما: رحال

 . . اَهَّضُعيَق هسْفَت َنْدَأ لاني ى ىح يلا لوط لَمَج َوْهَأ ؟ ةئييلا َنْب ا اي
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 نبأ سف أرق اَمنأكَو ْمِهْبَلَع ُحِبّتلآ َمَلَطَر

 ا ص هلآ يني يف ُحَمْلُي يذلآ نا ٍةَمْكِحْل

 ا ا َْنأَي ال ُحْيَّشل َّناَكَو . اًمَسَجُم
 : هَل َلاَمَف ؛ امتي حولا فرط ةَلَكاَشُملَو

 و ت

 بئاجع ْنِمَو ٠ فتم أ ههجَو يف ةيِو

 [دْيَكُم ريرضلا هجو ىلع حملي و هست حلاو

 +. .١ r (وطْبَضَو هظفحَو هئاكذل « ةَيِواَعُم
 ا

 ةَيِواَعُم ْوبَأ ناك َمِيِف »-

 -  يف ناك ْيَذّلآ يف هي ِواَعُم ْوْبَأ ناک !« .

 . «؟ يف ناک ْيذّلَأ امو د

 . «! ُهّْنَع لاس ام ره »

 . ؟ ُهْنَع ُلأسَأ اًمَع ينيج

 . «! كجا ْدَق »-

 1 َتْبَجَأ اًذاَمِب - ١

 . 4! َتْعِمَس اَمِب 0

 ارم نم اَذلَم نأ ْوَل ؟ اَعَم اهو اتما ١ : َلاَقَو خش جَو صب 2

 اَلَْل ُتَسْخَأ . اَهجْوَر ل ع يعور نيا ل قال ب“ مل ذك تج



 ١ ١ ملقلأ يخو «

 دمحم َمَحُم اَبأ اي » : ٌرْيرضلأ لاَ ١ تيير تيَِح نيا ؛ ملا تاجو أك . .
 0 . هل م يع o ٠ و

Eري نب ینا تتعب عرش ف  
 و

 «؛دمحأدنسم 7 عجار ] . 4 ا اجو قلم: » : لاق اه هلآ ٍلْوُسَر ْنَع

 وو رشا ل انآ يا هلا

 ۽ يس هوقو ايي و اَمْرَع ِةَقْيقَحْل يف َلُجّرلآ يه ةأرَمْلآ نكت ذقو م ابر ٌدَسَأَو

 نود 000 ةيلحلاب ٌءاَسِن رکي ءا َنِم ريكو . ٌةَأَرمأ هلاک اَهَعَم لجل ُنّيلَسيَو

 ذأ ِثاَدْحِإل « دعب ٌءاَسِن َنفِلَخ مث * لضآلا ف الاجر َنْميُم اَمنأَك ؛ اَمُهَءاَرَو ام

 ل را کلا ف کیک أ عم ییا لک لب یف رکا یھی توخ

 ربِّ روم ميس ن بلا هم ْيِف لضَألا نأ نَلَع َلْدَيِل ُتْندَحْآ مَع اَمّنَو
 امك ؛ ِءاَسّنلَأ ْيِف ن اَنْوُكَي امم م را ةَحْيِبَطَو ةَقْلِح هتف ٍناَنْوُكَي َلْقَعْلأَو ¿ سابل َّنِإَف ؛ ِلاَجّرلآب

 ةا تل اإ « ٍلاَجولا نف اه ام دع هنتي ءاتشلآ ةا نف ةمخّلاو ةر نأ

 , ْمِهِسْفنَأ كاله ُداَرْمْلآ سلو ؛ لاجل كه اَاَنْمَم ةاَيَح َكْلَه ١ مَمألآ نم ةَ يف ءال

 هتدشپ رجح ُرَجَحْلاَو ٠ هِيباَلَصَو وب توق دي ديِدَحْلأَو ءوب ٌلاَجر ْمُه ام َكالَم لب

 يف اَمُهْكاَلَم َكاَذَه ءَتَنْفَت وأ ُرَخآلا رثاتتو « للفت وأ ُنَرَالَآ َباَد ْنِإَف ؛ ِهِعاَمِيْجأَو

 . ِدْيِدَحْلأَو رَجَحْل َنِم ِنالاَرَي ال ُدْعَب اَمُهَو « ةَقيقَحْلَأ
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 رقت وأ ةفيعض َنْوُكَت ذأ نيا كي َلَع يهو ٠ انكر ار مَ علا

 اهَل هنو هلقَعَو هَتَوَقِب ا م نْوُكي يَِلأاَلُجَر « لياکلآ اهَلْجَر ْتَدَجَو اإ الإ « ٍفحّضلأب

 دنا مث « ريناد ِةَرْشَع بناجِب ٍراَئْيد تم عض . لام عم لا نوک اَمَك « ُهاّيِإ اًهّيَحَو

 1 اًرْشإ دك اَهنِإ : لوقت ذق ؛ ستو يعدو ملكت نأ ِةَرَسَعلِ

 : ةَمَّدَحْمْلا ةَمِلَكْل کر ؛ اًفْيفصَتَو اًعضَو ُنَسْحَأ

 ! ... قْؤّسلآ



 ل يعفارلأ قداص ىفطصم

 ا هني لعق نم بفرق وأ ليال اهل بي ءال نم ْنَمَو : ُحْيَّشلآ لاق

 بولا َلْيِصْفَت < « مسجل ٍلّصَقُم مسج لامك « اهي ی س اقلب تعيب ٍلاَمَك
 دام ب هک زغب دزو اع انك + شب ھا بم نب یک ا هک د كت

 و ِءاَسّلل َكِلَذ َلْثِم ْطْسْنَي « ُرِدْقَيَو

 نف ُدَعَم نكت نأ عطس ْمَل  ُبَلْغَألا ةَعألا َرْهَو  َيِرَمْلآ اَهَلْجَر ةَْرَمْلأ بص مل اذ

 روز اقم دز ٠ تيش رم لوا نوكأ ىلع تلو ٠ ليصل اف قت
 ِتاَقْرَطلا ْىَلِإ ِءاَسنلآ جرح لَا امو ؛ اًَهِرْيَح ْنِم جرحت اهيو « ِتاَيَح ْىَلَعَو ْيَلَع ولا

 . اًضَِأ اهقالم نمر هِي ةا ِداَسَق نِ ةَرْوُص
 نأ الا ىلع َّقَحْلا ٍضَْب نِ نأ نإ امن برا بدلا يف اكر : عشا لا

 ؛ اًَهاَرْجَم يف ةاّيَحْلل اًرْيِسْيَتَو « ةَ ةكألا ماَظي ْئَلَع ءاَقْبِإ , ّنُهَل يذلا َيَحْلأ ي ٍضْعَب ْنَع لزا

 اًريسْتَتَو اَهْيلَع ًءاَقِبِإ و هما ليس ٰيف َبَراَح اذ اهلك وټابَح نف َّقَح ْنَع ْلُجَرلآ رٿي امك

 ٍلْيَس يف اهُبرَحَو اَهُداَهِج ُهّْسْفَت وُ ةلاَحل هذه لم ئَلَع ارم ُرْبَصَف . اًهاَرْجَم يف اَهتاَيَحِ

 . ِداَهَج يف ُحَرِجمْوَأ لق لُجَرلِل ام لم هلأ اون نِميَلَع الو « ألا
 ؛ « حرجا لم ذأ « لَا لم اناَيَْأ َنُْكَت ٍلاَجَرلأ ضف َمَم ِءاَسّلآ ٍضَْبَةاَبَح نو الآ

 ْنَع اهلا ج ورمل هلي هلأ لوس ر َلاَق اَذَهِلَو ! باَدَعْلأ َْلَع اًرْبَص ِتْوَمْلآ لم نْؤُكَت دَقَو

 ُتْرَجَع ام الإ هلام : ْتَلاَق «؟ ُهْنِم ِتْنَأ باق : اهلج ّمَم اَهِرْبَصَو اَهِتَعاَطَو اًِلاَح

 : مقر 21 نيحيحصلا ىلع كردتسملا ] . « كراو كج ُهّنِإَف ؟ هل ي تْنَأ فِيَكَف » : لات ! ُدَْع
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 ” sosا  moreىفف ٤ه
 ١ يرغأ هنأ نف تكتل رمل روزل ةع نيف وش لجلب أزعل وز لمح ا را

 ِتْعَبَص اذاَم : اموت لل دن اَهياَسحُف « رائد لو دلي ساكت * أ وَ ا

 ال ةا ْينِإ ا ا ل اب : تإ ا ا 58 1 د اًنْيَوَر ذقر

 ؟ َكِلَذ ْنِم اَنَل امَف : ْتَلاَق مث ؛ ِةَمْيِنعْلاَو رخألا َنِم داهجلا يِف ذ لاجل ام ْتَرَكَذ هٿ * , َكِيَل هاك م سكسك fes re ع ةيكس 1
 ا
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  « 1٤٦ملقلا يو «

 ُلِدْعَي ِّقَحب افاَرتعآَو « ِجْرَّزلل َةَعاَط نأ ءا ني ی نم يآ: للي َلاَقَف

 . [ ۳۳٦۷و ۷۹۳۱ : مقر « « دئاوزلا عمجم ]1 ن گني َلْيِلَقَو ؛ كلذ وو ر 2 م

0 2 

 ََاْرَمْلا يف ُلاَقِيَأ ؛ اَِتغالَبَو اَهِيّقدَو ل اوُلَمأَت : ُحِيّشلآ لاق
 كلذ لذ سَو ؟ هَّقَحِب تفرغ هتَعاَطأ اَهَنِإ : وِلاَمَكب ِةَبَجْحُملا هب ةَيَْفْمْل اًهِجْوَرِ َةْبِحْعْلآ

 ر ةأزعلا بِ ال نيج وعلا نئتمملا ا اإ نبي ملم ؟ اخ َناَك اإ بلا ةي

 داهج + ام امو « ةر هازل مر رهط امو ؛ ازز ىس الْجَر ْلَب ٠ اَهَل َلَّصَفْمْل

 . امرا وأ اًيَتَجِ اّهلَمَع اَنُم ام َكِلَذ لَك ْنِمَو ؛ اَهُدْخَأ ال اَهْلذَب اته اَمَو ٠ اَهٌرْيَصَو ةَْرَمْل

 اَهمَح ٍضْعَب ْنَع اًهِلوْرْنِب الُجَر يه وقبل « ةَأرمْل هيف اَمي الماك لجل نكي ْمَل اذ

 ٍةضْيِرَمب اَهِماَيِمَو ٠ اًْنُدلآ ىلع ةَرِخآلأ اَهِراَئْبِإَو « اَهاَرْجَم ْيِف ْيِرْجَت َةاَيَحْلآ اَهِكْرَتَو هَل

 اهب سكش الَو عبط ُحَسْمُي الو ٠ ايدل هِلَمَع يف الُجَر لجل قبي ٠ اًتَمْحَرَو اًهِلاَمَك
 كبح رهط ا رکا اً يف لجيل ترص مَعَ لَو أَ يح ْنِإَف « لذي اَلَو

 «ُهتَأْرْجَو ٍرْيِغَّصلأ ٍلْفَعْلآ َكِلَذ َشْيَط وه امن - مهنا مهيَعاَط نِ ٍلاَجْرلآ لاا يف

 لَه زال ْيِناَعَم كاله ْيِفَو « ةَلْوُجْدلَأ ْيِناَعَم ُكالَه َكِلَذ لَك َيِفَو ؛ ُهَتَحاَفَو اَناَيْحَأَو

da 077م مص نا و 2 ما عرعر  

 الآ يف مولاة . اَدَبأ ةقيقَح ْتَسَِل ٍلاَجّرلأ ٰيف ُبْولقْلاَو : ْحْيَّشلا َلاَق
 رشا هي نو ذأ ذأ يي اتل < 9 يف م ي بلا نكن « اهنب مهيتكنأد 3 _-

 "رسما 6راا ندا : ُتْلُق
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 « َدَعاَبَتَت نأ ىّشْحأَو « اَهتيبَو ينيب لاَحْلَأ ٍتَقاَض ْدَقَو « َنَلَع هب ةبضاغ (َكلت) نإ : لاق

 . الص اتي حل نأ درا
 ؟ اًهبضغ ٌمِمَق : لَ

 « اَهِعاَبط ف ةَكَرَح ُبَصضَحْلا ادله ْنْوُكَي ام اَريَِكَف « ٌبَّضْفَت مِم ةآرَمْلا لا اَل : لاَ

 ٠١ ! ينك يعن نأ ذو« مر مر نأ ذن ديرو َةَسِلاَج نوک امك
 اتق « تاللا بضع َكِيَلَع بغت "ارم ميْزَأ رجا ادله ! ئحم اا: تلق 3 000 نا م ا o T7 هال 7 1

 . رشک اَهُدْيَغ ءاَسملَأَو اَهْيَلَع كبح یدک

 ِةَرْوُرض رْيغِل ٌةَأَرْمَأ ىلطُي ْيَذْلأ نأ َتْمِلَع اَمأ « اَنأ ِءاَسْي عئابأ ! لر اي َكَحْيَو : لاق 7 U: 1 f FF r oz 2 2 005 1 س كي[ سا هس 14
 َرْمَع نإ ؟ ُهَعَم نؤكت فيكَ اَهَعَم نؤكي فيك ٰيرذَي ال ْنَمِل اَهَعْيَي ٰيڏلاک ره « ةئجلُم - ١ 32 2 رو سرع س ےس يف o مرا ف a 32 ها ص 7

 4 و > ر

 فل أ اًذلَم ناكل عطاق ٍفْيَسِب ْتَبِرْصَو َةَبَقَر ناک ْوَل جلا

 ؟ اع لإ هما لاق ْلَهَو ؟ نيم مايا يف الإ ُةَقْلَطُمْل ءدعَت ْلَعَو

 . . (َكلت) ىلع ُتْاَحَمَو تاتار 5 راڌلآ ىلإ انْمُقَو : َيواَعُم وب ل

 .o اطنط ( ةيقب اهل )

 وهف ٠ نْيَبلَق َنْيَب هركفي يشم اَمْنِإ ِمِتَأَرْمْأَو ٍلْجَر َنْيَب ٌرْمْسَي يذلا نإف ؛ ِهِتَجْوَرَو خيشلأ

 . ٠ رم عيار ذه ١ سائلا لوق غل يحصل نأ َْهاَذَه 21
 . ۲۸۳-۲۸1 : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا + م 1916 طابش /رياربف ۲۵ = ه ۱۳۵۳ ةنس ةدعقلا وذ 5١ ۰۸7 : ددعلا ؛ةلاسرلا » (#)



 ١54 ملقلا يو «

 دري ْنَل َرْعَو « ُهَتَساَيِك و هن الإ نَْيلَقْلا نيب عصي ال ذِإ « اًمُرِهْسُم زا 2"ةَرئاَت ءىِفظُم

 ِكِحّضل اَهِهْجَو ْئَلَع فاع اإ الإ يألآ لإ ءاز ١ اَهِسْفَت ىلَعَو « ٍلَجَحْلب اَهبلَق ىَلَعَو

 ءاَرَو ْنِم ءيجَي « ديِمَب لَقَع ٰلُجَرلا َمَم ةأَْمْلا َلْفَع نق ؛ كلَ لَك يف اًمْيِكَح َناَكَر « هرب

 اهبل ءاَرَو ْنِم « افت .
 يل َجَرْخَأ اَمَف « اهيو هيب ُتْلكَمَو ٠ ويجوز نم حشا لحم ُدِسْفم يذل ام ُرظْنَأ ُتْلَعَجَو

 تكلا نق ؛اًنايْحَأ لحل ر رش اهئ يس يلا ر اتیا اهتم یخ نأ نأ الإ ُرْيِكْفَتلآ

 ىَلَع حي ْنَِو ءَداَقْنأ دق نإ تأل ٍلَمَجْآَك نيل ٌنْيَم» :ِنِيْؤُمْلآ ٍفْضَو يف َدَرَو اَمَك

 : مقر ء«ريغصلا عماجلا» ؛1747١ :مقر ء«دمحأ دنسم» ؛44 :مقر « هجام نبآ عجار] (َخاَمَتْسُأ ٍةَرْخَص

 ْنَأ اًهْنم : ءيا لجأ يِ بْنَ مَ ك ءَأَرْمأ ُنوُكَي ال ةَاْوَمْلَأَو e ۲ : عقر .«لامعلا تکا 5

 ق . ٍفْرَكْلا بابن نم ٍةَرْيسَي باشي هات نأ اهْنِمَو ؟ٌبحْلآ باسا نم ِةَريِثَك باساب هج
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 رف ايِِبَط ترق « انوکو ئوس َلاَطَو « ايش نم كَم هلو هلك تلا يح حا يج 03
 َناَك ْذِإ « اًهبُح ةَدَلِدب ُلِمْكَتْسَت يذل َفْرَخْلأ اهميه اَلُجَر اهَعَم َنْوُكَيِل « ةرمذنو هين ثامنا

 يزيل ال ٠ ٍتْفَوْلأ دع ت ِتْفَوْلأ ْيِف لُجَرلا هْيَلَع َوْسْفَي نأ « لُجَرلأ َنِم بحي امف بحي اَهْفْحَص

 ر هرم عبط اًذإ ب ابغي ل يلوم + هر يم اذا ۷ زا هيا ؛ عضل نكن

 ْنِم یدال مَن وأ هَ ٍةَقرب ْيِذْؤُت « ٍةَمِيِفَح َبِْئاَصَم ىلإ نايا اًهتعْيبط جات

 ُدْوُكَر لاَط نِ ؛ اًهِعوُمُد ِرْيَغ ْنِم اهِعْوُمُد ٰيناَعَم اَهِتَعْبَط يف َكّرَحَتِل « هپ اَهَسَمْلَت ن
 ... اَهاَدْخِإ حور ا ناك ةا توام هلت يم اج اا

 اَهَجْوَر ْتَكَرَف اًذإ ةأرَمْلآ َنإَف « َنُهَجاَرْرَأ َنْضِعْبي نمف ِءاَدبْلا وأ ةآرجلآ ُرْيَع هلك ادهو

 اَهُعاَتْمَيْساَو اَهُلاَمَج هب هِي يل 1 خت َتاَم هيَ اهني ةَعْييَطلا ةرئاَتْمِل

 را جحش 0 هيل كذب َدَقَحَتَو « اهب ب غامفيْسالَو

 . ٌبَضْعْلا : ةَرِئاَتلا ()

 نوک « هم داق ٠ ٍشاَّشَخْلآب ةف رقع يذلا َوُهَو ٠ ٌمْوْرْخَمْ ةَماَعْلأ ِهْيمَسُيَر « فرامل : يأ )0



 164 يعفارلآ قداص ىفطصم

 يذل َوُه اذه َّلَعَلَو . ٍدِجاَو ٍتْوَص ْيِف ال ِنْيََْص ْيِف هلاک ضفُبْلا نم َوْهَو لجو اَهُماَلَك
 « ظِيعْلآ ِةَيِداَبْلَأ ٍتْوَّصلأ ةَدْيدَّشلأ ةَباَخَّصلآ ِةَأْرَمْلا َكْلِي ْنِم  هتَرطفب ٌنِبَرَعْلا ُرِعاَّشلآ ُهَسَحَأ
 ا

 : [ زجرلا نم 1ِهِلْوَقِب اهَمَصَو َنْيَح ظْفّللأ ٍبْيِكْرَت یف اهل َفَعاَضَف
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 وهب دقت َهنَأَكَو 3 ريْسَأ ف ١ طورت هنآ 7 7 م 4 ت 7 ! 7 50

 ْئَضَرلِل صلاح وه الو بضع صلاح وُ ال « اعم ْيِنددَتَو

 رض ات ترف تاق ES ْينِإ ! ٍدَمَحُم مآ اي : تل

 هللا قاي داو نقي نف لأ نیلا ٠ اولا َناَعْوَجْلأ نإ : ُتْلَقَ

 َنِم ٌءْيَش اَهَعَم « ٍرْبْخْلأ نم رس اذ « بطلا ىلع ام سعت يي تدعو تيس مٿ

 باسا ضْعَب اذنه ئسْفَت ىف تلف ؛ تلو للا ني لب 3 0

 لَكَ ؛ هست لجل نم هلق الا م لتحول د أ

 « ِءايشألا نم اًمُهُْدَحَأ : ِنْييَْعَمِب رق اَهَدْنِع وهف « اَهِسْفَن ِتاَوَهَشَو اًهَتاَجاَح نم ٌهدقفت ام

 هال ل لقا اكتم ع ولأ لف لج ني اار

 : ال ؛ اًهِِف ةَمكحْلأ ةياَعَو اًهياَع هذلَهَو « اًهِتقْيقَح ربك وه اهتطبف « دلي اتطب ُةآْرَمْل

 )١( بَرَعْل ِناَسِل * ُةَياَوِرَو « ظفَللا يف هَل اُداَر ْمَمْل دار اَذِإ , ةّيبَرَعْلأ ة ملل ٍبِئاَجَع نم اَذنَه « :

  1نامل ينم اهححصِلف  ءنشب تسمو ؛ ةحيصلأ توف ٠ وارق ني .
  2امم ِةَعْبَس يِ لكي زفاَكلاَو ء ٍدحاَو ىت يف كأي نِيؤُملا » : ِرثألا ضن يف « . ] البخاري 

 مقر ء ملسم +۵۳۹۳ : مقر :  . [f1لإ نذل یر ال ْنَم ةئميهَبل ٌبْيِجَع رر ُتْئِدَحْلآ اًدلَهَو

 طقف اندلأ .



 «مَلَقْلا يو د 10۰

 هبل اهُحاَمِطَو ٠ ٍلاَمْلآَو ةتيرلاَر بايلار يللي اهي سلو ؛ ٌةَيِوَتعَم ةَدِعَم اًهِلْفَع ٰيف اه
 ؛ ِِناَطْلُسَو نأ ٍمْكُح نم اًرَهْظَم الإ - اَهَل ٌفاَرْشِتْس الو اَيَلَع يصل يف امك
 ُهُدْقَف ناكر « ةطلُسلأَو وَلا باَبْسَأ نم الإ ُهَدْنع هنت مل لجل یف قف َتفَمَح اإ هلک َكِلَذَ
 « رطَبْلاَو شل ْيِناَعَم نم اَهَدْنِع هيل ارل يف ُفَتَح ادق ؛ ةَلِقْلاَو فْحَضلأ ئارد نِ
 مرح ْنَم دنع مخّللآ ىّ مَرَمْلاَك هَل اهتوهش تاکو « ٍعْوجْلأ نم + د اک اَهَدْنِع قف َناَكَر
 يبول فتك وأرملا لَ دركي لف ؛ اشك ٍلاَجَرلآ َنْيَب ٍقْرَمْلآ ضْعَب اَدلَهَو ؛ مخلل
 5 لام ته صف انهم ابا اهل يشم « يللا د انعم نيف ايلا ناكل

 ةَبلَمَِم يدل اأ ؛ هلع زهق لمعلا صْقَت اأ : ِثْيِدَحْلآ يِ َدَرَو امك ٍنْيِدَو ٍلْفَع تاصقات
 مة ر > هس ل

 نف اصف ةأَرَمْلا يف ٍنئَدلآ لصق سيلف ؛ اَهِلْشَع َْلَع ُبِلغَت اَمَك اهتعيبط ىلع ْيِن ناَعَمْلا كلت هما
 َِناَعَمْلا يف نصقتلآ َوُه َكاَذ امنو ؛ ؛ لجو َنِم ىو ِنيَدَه يف اَن « ٍناَمنإلآ وأ ٍنيَِيل
 نيا داتينأو هيت انذلا ونيت نم عزجْلا ياعم ؛ اهب الإ نيل لمعي ل يلا نشل دشلا
 ةَلعْلا هذلهل يهو ؛ ٍلْجَرلَ نم ُنقأ ادله يف ةأزملا نوف ؛ اهل ٍسْفتلأ فارشيس رثا « الإ
 َءاَرَو اَم ىلإ رَظَتلَأ َنْوُد < ءاَيَشَألأَر لاجل يف هيرو رهاَطلا َلاَمَج اما ُرْؤُت ْتَحِرَب ام
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 ىلإ َنَطْفَت اليك ؛ َيِباَرعألا شفت تشق . عاج نأ انتا : ةَيواَعُم ْوْبَأ لاَ
 « وسو كَ نأ اهني املك يِعذتنأ نأ ثنيخأ مث ؛ عجل مغ نِ ثذَأ ام
 ذب عش م ب ٠ كنق ٠ ع اهب نإ نيل ذج ٠ اهب ننام كي ةا
 ء ينجز هپ حلت اب كيا يلع يبق ۽  ِكِيَلَع ََّْح َبَجَوَر « ِكِماَعْطِب ُتْمّرَحَت
 الو . . . نَطَوْلا بح الإ كيب يف ذدأَمْلأ مِيقُي اَمشَأَو : نل وَمَن يهو « ّىَلَع ةبضاغ اهنا
 . ِناَرْيجْلآ ِتْوُيُي نم ٌقِزْرَتْسَي وهف

 دَقَل ! كنم هلأ ؟ ٍقْرْلْسَمْل رَرَجْلاَو رْيْخْلا رس نِم تح تَمدْعأ ْدَقَو : ْتَلاَق
 يتلا ئَمحْلاَو < . ئئشلا هما نيل ئكشلا دانا يضارنأ نف لإ ؛اعرذُذج ني اَتلَسأَتنأ
 . ٌجْوّرلأ اًهْمْسَآ
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 هلأ
 َقْرِلْسَمْل َرّْرَجْلاَو زيخْلا نأك ىح « اَنَدْعَب تر ْرَسِنَأ ذقل ! ٍدَمَحُم أ ای | مت rL Br PE e ور 2 سرب 2 م

 ‹ مهسشنأ نيِجِلاَصلاك َنْيِحِلاَصلأ قر نأ ٍتْمِلَع ا وأ ؛ رَ ام ِطْرَق نم . قلم كيك هن ع وى

 ِتاَهَمَأ رابخأ نم اَنْيَش تغمس ام ِكنأَكَو ... نْيَمْرَيْلآَو مولا هباكْضأ ْنَع ُمْوُصَي

 ينور ريش امن ؟ نورا ناور مباكضأ ءار هب لآ ٍلْوُسَو جاز ٠ َنْيِِمْؤُمْلآ

 َنْيِنِمْؤُمْل تاهم ىَدْحِإ تن اهنَأَك ييالْسإلا اهر ادب نوک ال
2 

 موف نأ امي نسخ نلإ ادله نب اكد ؛ 4 دمحم تن أب َةَمِطاَق ِتْنك ْوَل تيار
 ل

 مس

5 
 8ع

 ٰيف شيعت بن وأ « اهيفَت مالخأ نف شيت كلم تنب مال ٹاک لَو ؛ يَا

 ؟ ِةَمْيظَعْل أ اًهسْفَن قئاقَح

25 
 2 و 9ٌ 29 م 50

 ّيهأ ؟ اَهُرْوْذَج اَمَو ةَيِواَعُم مَآ امف ؛ اًَهرْوُذَج نم ةَيِواَحُم م أ ُتْلَصَتْسأ يَ : َنْيِلْوْفَت

 : مْيِظَعْلا ٍلطَبْلا اهِجْوَر ْنَع تاق َدَقَو , و مآ ٍلْوُسَر بحاَص ِرْكَب بأ تب َءاَمْسَأ نم ڙي
 قر

1 

  efor 3 2 00 53 000 eHهاع ا 8 5 2010 2
 هجضانو هسرف ريغ ِءيش الَو « ِكْولْمَم الَو ٍلاَم ْنِم ضزألا يف هَل اَمَو ْيِنَجّوُرَت

 زراو املأ يِقتأَو « ةفلغأو هجضاتل ئوّنلأ قدا «ُهْسْوُسأَو ُهَتَْؤُم هْيِفْكَأَر هسرف فلغأ سار ر ر ووو ور رور رپ لع , ekمكر اس هع
4 

(Peeركب وب ىلإ لس ىح ء جسر ي نم أَ ْىَلَع یول ُلُقْنَأ ُتْنَكَو ؛ نجع غ سس نو٤ 1١ 1 و كس  
2 

 . ئزقتعأ اَمّنْأكَف « سرَمْلا ةّساّيس ىنتفكف « ةيراّجب

 ةاّيَحْلا ىَلَع سلب ِءاَيرْبكْلاَو « ةّوَعْلآَو ِءاَبِ لَو ِرْبَّصلأ يف َنْيِمِلْسُمْلأ ِءاَسِنِل يغني اذكلَه

 هلل دنع هلام رابتغأو « هتعاطو جوزلا ةَرَراَوُمَو َةَعاَنَمْلاَو اضَرلَأَو «ثناك اَم ا
 2 و 7

 ًارَمْلأ َنْوُكَتَو « َنهسفْنَأ يف ِكْوِلُمْلا ِءاَسِن ىَلَع َنْعِفَت ترب َكِلَذِبَو « لُجَرلأ َدْنِع ّنُهَل ام

 حذو ِهِذئَم الإ ماَلْسِإلا لَمَو . ةَ یب أل مو دتر نا

 نيقلَعُم اَهُعَمْطَو اَهْسْأَي ماد اَم « اَدَبَأ الذ الو ٠ ادب ضرألا امره ال نتَلأ ةو

 ؟ ب مچا دوخ ال « اَينُدلَأ و طا اعنا



1o۲لفل يخو»  

 َنْوُكَي ْنَأ مِلْسْمْلا ْىَلَع اًضْوّرْفَم ناک ذإ « بسلا ٌلاَميالَو وفا سلا فعلا اهم
 يف نَحْلآ دركي ْنَأَو « كسلا ال َيِناَسْنإلا َنْيقيْلا َنْوَكَي ْنَأَو ٠ فْعّضلأ ال َةَيناَسْنإلآ َةَوَقْلَ
 ؟ َلِطاَبْلا ال ةاّيَحْلآ ونه

 ِداَعَو « اهلاطبأب بزل ِِذَم دمت نأ اَهيَلَع لف هْوُدْمَمْلا َكلَي الإ مِلْسُمْلآ ةأر لَمَو - - 0 مه ص 98 75 ر هر ك8 رد ت
 ا

 اا
 لطب دلت َفِبَكَو ؟ اهلاطْبأ ِءاَرَو ْنِم الإ اتقا َنْوَكَت الأ هن ؛ ؛ اهلاطبأ قالو « اهلاطبأ مس 8

 و

4 
 اد

 ةازمْلا َّنِإ الأ ؟ ُهَدلَبْلآَو ُلَمَكْلاَو ُرَجّضلأَو « هيلدا عِماطَمْلاَو ةَعّضلآ اهقالخأ يف ناك هر 3

 1 . اًباَرَح ْتَناَك اإ ال اَهِدْوُدُح ريغ ب لُهْسَي ال « ةيئَمْل راَدلأَك
 ا

 و

 9 ا

a؟ ٍقْيِض ْنِم اًهُدْوُدَح ْتَعّسُو اإ ِراَدلأب ساب لهو : ْتَلاَقَو علل ٌةأَرْمأ ُهَْضَرَتْعَأَف سوى ىلا  

 ؟ اًهِماَمَت أ اهصقن دك لإ ادم یف ُداَدلآ درك

 نر ءاليا يف يضنأ نأ ت أَو « اهي يف ْمِطَقْنَأ تكف : ةَيِواَعُم وب لاَ

 اننا

 اَمَنِإ : اهل ثل مث ؛ ؛ رغكشلاك ثفرطأو ءان يكس هنآ اقرار ٠ ني ةا ةه
 ٍءْيَش يبق اهضْزاَو اَهِراَجمحَأ ر ريَغ ُكِلئَت ال زاد َكْلتَو ؛ ًةَيواَعُم نيل ةيِراَعم مَا ْنَع ِكثدحَأ

 هَل ْتَناَكَو « هناَرْيَج < ُنِكاَسَم اه تفصل دق ةر ود ُكِلْمَي ٌلِماَع لجَر ناک هنآ اوُمَعَر

 ؛ بَ لوح ءان ءاتبلا يف ناك « اًمرعِصَو رادلاپ سفك هيَص لار ام « هَقَمَحٌةَجْوَ
 ٌكَراَد حسو لآ لجو اها : امري هَل ْتَلاَقَف ؛ ةَيِواَعُم ياو ياعم ما « ِنْيَريِمَف اًناَكَو
 اَمَو اَهُعْسَوَأ اًذاَمَِق : َلاَق ؟ قمار ُدّضلأ َكْنَع َبَهَذَو َتِرَمْيَأ َكَنَأ سال َمّدْعَيِل ٠ هذلَه
 نيَو ؟ . . اتت عاب اتش دما اًطْئاَح ِلاَمْسَو اًطِئاَح نيمي ُكِسِمْوَأ « ايش كلن
 0 ؟ تيب بْنَ اَن ةَفص مالم يهو ناريل ذذ يِ فيكَ « اهتم ةَسْوَتلا تحلم

 س 0
 ال اَنَنِإَف : ٌءاَقْمَحْلا ِتَلاَق

 . . اوُمَدَه اَمَل مهدي يف ُلاَمْلآ َحَبْصَأَو اوُعَسّنَو اوُدَجَو مَ الد : دووُفيس مهن

 رتب بشل امن ال تنا زلت عيش اعد نفل : ةَيِواَعُم ْوْبَأ لاق
 لهو : تلف ؛ الاب ْيِلَمَع َبَهْذي نأ درت اَهّنأَك ٠ « اًهِلْجَأ نم الإ هَ هتعرتخأ امو « ِء

 4 ا نأ ْمْمَآَ اَنْرَسِيَأ اَنْنأ مات َمَلاَعتي ْنَأ الإ دبر
 ت
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 لص م يس ع و

 يل َلاَطأَ ْىَلَصُي َماَقَو « ةَيِداَبْلأ نم هاج یارغآ اع اًمْوَي َدِجْسَمْل لع لَ : تلق

 هَيْوُفِصَيَو ُهَنْوَحَدْمَي ْمُهَئاَرْصَأ اوعَفَر ˆ « هن نويَ 7 اوُلَعَج َه 4 ُكتْوَقُمَْي سالا

 . . ْمِئاَص ْيَنِإ اذل حم : هک لار هناا كيلر [عطقف ؛ حالّصلآب

 ُدَجْلأ ( يه ) اَمَدْحَو ةَأْرَمْلا ؟ اهبف ىلا نفل

 « ةّمساَي حور ةَّرِضاَن ةَضْوَدلَأ اًهِيِف ّلَعَجَتَف َراَّدلَآ 7 سارو « اَهِجْوَر رادل ُيَِناَسْنِإلَ

 را
 لكم اهْيف ٌّلَعْجَتَف َراَّدلأ ٌلْخْدَت ََأَرْ داو ؛ ٍءْيَش د ٌريبك اهي سيل ةَتْوُحْسَم ةطحق إ

 ِةَئَجْلاَك اهِعاَتَمَو اهشاير ْيِف ُراَدلُأ ِتَناَك َنِإَو « اَهِفِصاَوَعَو اَهِظَِقَو الامر ِءاَّرْحَّصلآ
3 08 

 يف اهبل كرت يت ت أ يه ِةأْرَمْلا ىح ةارَملأَو . ْربَمْلا يه َراَّدلآ لَعْجَت ةدحاَرَو ؛ ةيسدنسلا

 يف يه ام يشب نِ هجر بَل ادم لج الك « ةياسنإلا ييي ىلع هلو ميج

 عم أَمْ ْنْوكَت امن « ابار وأ اًبَسَح ْوَأ اًساَحن َةَرَمَو « ًةّضف َةرَمَو « ابذ م : ةْسْيِع نم

 مو ٠ ريك احرص « داو نح ال نام ايل ؛ ام ةّمألأ لجأ ْنِمَو دِلْجَأ ْنِم اًهِلُجَر 0

 لَو اَهَبَضْغَأ ْنِإَف « اًهِتاَذ َعَم ةَرْبَكْلا تاّذلآ َرِعْشَتْسَت نأ ْتَجَوّرَ اذ اَْيَلَع َبَجَو ْدَقَف مَن

 كت ْنَأ اَهْيَلَعَو ؛ ؛ ئَرْبَكْلا َةَعاَمَجْل اجلا ماظن لجأ ني تَحْمَصَو « اَهْنعَْل تفاَجَت « هن ةف

 ْىَلَع ُمْرُعَتَو « ٌداَرْفْنالاَو قولا ات ةو يمت اش ةَعيبَطب ال مال أ يرطب يي
 م مم

١ 

 يي دا

 رو ا شوت ارم راو لزا يف نزيل « اًباَجْيِ

 ذأ تیت ١ ةياتنإ ٠ « فلتر و نأ اتع نم يلا اَمِهتيمِيِهَب ٰيف ٌمْصَيَو « رال
 مها

 . َفِلَتْخَت الو قف



ofملل يو  

 ‹ اًمُهاَسْفَن ْتَدَقَعَتَو ارپ د تما مفعل وينر ين ل ن نذل نا نع

 ٌرْسْيلآ َوُهَو هل اع َنْيَد لا اينو ٠ اَهلَ اَّلَح همير اَهَعَمَو الإ ُءْيجت ال ِةَدْفُع لك ن
 مَرَكلاَ ٌءاَقَوْلَأَو ا ر ؛ لآ ةيشَحَو ِبْلَقْلأ ْنِْلَو ُةَرفْغَمْلاَو ةَمْحَرلأَ ُةَلَماَسْمْلآَو

 وأ ةَطَحْنُم هب ُنْوكَت اَم لك قرف اَهعاَفَتْرَأَو تالا ٌعاَسَا َوْهَو ؛ ُةيِناَسْنِإلآَو ٌةاَحاَومْلاَو

 ةَقّبَض

 م مث فأ نِ ّنَح وه ِةَمِلسُمْلا هِيَ ىلع مِلْسُملا ٍلْجَرلا ْقَحَف : ةَيراعُم وأ لاَ
 ريكو ماي ان[ ٠ كو زعل بأ نم[ وت للا ب م«
 ماو جملة كر سو 0

 : مقر «دواد وبأ ] . « ٌّنَحْلَأ ّنِم ّنهْيِلَع هَل هل عج امل , هجا ةذجسَي نأ اعقل

 . [ ١457 : مقر « يمرادلا؛! ٩

 ٌنُكِجاَوْرَأ حب لع ول ! اَسّنل أ ٌرشعم ای : ثلاق ل َنيِنمْؤَمْلا م

foc f~ 2 1ينو رغب جزز عنف نع ديلا عمدت ةا لتحل لع ممم م سس ر ےب " 

 2 و

 أ
 ةا م

 ةشئاع ع ِهْذلَهَو

E311 2 ني د و  

 ُتْرَوَز ُتْنُكَو « راد ِءاتف يف ُهّمَْرَت دَكَو ِنأطبَتْسآ ِدَ َمْيَّشلأ َنأَكو : ةَيِواَمُم وبا لاَ
 ٍريجألاَك بهل َاَذَب نم اه نكي « اهي يَ ةريَِحْلا هَ ْنَع اليو اماََك يَ يف

 نب لجو شلاق ذو .... اي ىلع لح عزا ره جاني نم ذجب مل يل

 ع < « ٍرطَملآ َنِم جلخ هيف عضو ف اَسِلاَج هذه هتوزف ْيِف ْحْبَّشلأ ناک كو ةدرَسُمْلَ

 . ُكَحْضَي عيل هَبكروهَماَقَف هي هجو . َجْيِلَخْلأ ادله يب رْبْعأَف مف : ٌلاَقَف ُدَوَسُمْل

 ءاَمَسلَأ يف اَرْفَ نرخي ال اسلا يف وخلا اإ : ا

 ٍلجّرلَأك ٠ اًينُدلأ ِتاَدَل ْيِف نيرا َنِإَ کرت نم أ حيلا فرغت م
2. 

 ِهْيَمَدَق نطل رو هّمَه رَبَكَأ « َيشْنَيِل نْيطلأ يف ِْيَمَدَق عضَي ٰيذّلا
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 ؟ ّنْذِإ ْمُكْيَلَع ْلَه : َعَمَتْرأ خْبَشلا َتْوَص ٌّنكلَو

 ُتْعِمَسَو . . . ٌةَجْوَزلا انآ ياك ؛ حف مث مشي : ْتْلُقَو ترد : ةَيواَعُم [وبأ] لاق

 ؛ ةَرَْغ يره ف ِنَرَمََو « َيِتاَج ىلإ َسَلَجَم ڊئم وب لدو ؛ كڃضلا نِ اًسْنَه
 هنوزتد « َدُمْدُهْلآ يفي ام هم هيرو عدو يف كيش نإ ! دم ٍدَمَحُم ماي : ُتْلُقَف

 ويي يهم لإ يرطنَت الو ٠ « مص لبنات ناک نيو ٠ وُفْصعلا يوري ام

 ! يوب افرع نأ الإ َتْدَرَأ اَم نأ َكاَرْخَأ مف : حْيَشلَأ َحاَصَق > 0G هر 2 وا م 3 ا
 عر م ترج و ا. رك ع ىلع ل هسا ل كر مو هک د

 ُهَدَي تلبقف خْيَشلَأ ةَجْوَر ثّماق لب ٠ مقأ مل ينِكلَو َيواَعَم وبأ ل

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

25 

 )١( ةّصقلأ هذه اتيتبيلَعَو « خيرات أ ىف 3 ذ ُدِراَوْلأ وه َنْيَسْوَقْلأ ني دام .



 0 )رج 000
 ىيموزب) خا ےل "اقل يندد 101

 ُمِلْسُم هَل َمَئَصَق « ةرطبلا نوط نبأ ع يمي نن دمخ لع

 و راَجشلا هوجو نم ٌةَعاَمَج هيل اَعَد اًعْيَِص « بدال

 زیب مک او ا

5 
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 مذ کا
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 سا ا
 8ع ١ك

 ا

nْيَذَي ب افرق ِناَماَلْع اَمُهَو 3 ةَّرْعّدلأ  

 e ر ر رى لي ع# يني م حيو
 وأ « اغاَرْفِإ هتتبز ٍلاّمَجلا ْيِف اغرفأ امن + امها امهر اَمهيسُح نم جن

 َناَكَو ؛ بْذَمْلأ ِءاَمْلأ ٌحْوُر اهب دي لا التر ٠ نمل هوت لآ تاز نب

 . وب ٌباَجَع الآ نه اَمَف يهني ال اَمُهَلاَمَجَّنأَك E ٠ ثرشب

 مسوي نأ هَل َمَديِ نع ٍلِغاَسُمْلاَك وُدنَيَو « ةَقَراَسُم َرْنلآ ُهُفراَسُي اَمُهْوُبَأ َلعَجَو
 َنَتاَفْلا َنْسْحْلآ نأ َدْيَب ؛ يلا تزلزل نيا ابي لت ذأ 2 َءاَش اَم َّلَمَآَتَيَو

 ةَمِلَكْلا ذهب ُءزَمْلا قطني ىح « هب باَجغإلأ َةَمِلَك ِهِرِظاَن ْنِم َّعَمْسَي ن نَا لإ اًمِئاَد یبا
 نحل اَهَمَلك هاد يف ةَريِرغ نأ سجي ل نحو «اَذْعَأ هناَسل نم ٌةَدْوْخَأَم اهنَأَكَو « اًناَيخ

 . اًهمالك ْنِم ِهْيَلَع تذرف هم همالک نم

 َلَمْجَأ َْلَع نع حْ ال نتي طق مَْمْلاَك ثي ام ؛ هلآ َناَحْبُس : نأ نأ لَك

 َمَنْضَت نأ ُتِْسَح ام « َهَنَجْلآ َنِم اباي ةكنالَملآ اَمُهْنَسَبْلَاَو ِءاَمَسلَأ َنم الّرَن ْوَلَو ؛ امُهْنِم

 . اَمُهُمَأ ْتَمَتَّص امم َنَمْحَأ اَلَو َفَرْظَأ ةكئالَملآ
 ‹ اَمهْيلع َحَسَمَو هدي لجّرلا دَمق . اًمهذّوعت نأ ٌبحأ : لاقَو ء مِلْسُم ِهْيلِإ تفتلاف رم أم ماس وے يت كسا E ل كريم ا

 2 أل 0000 كاما A e cS r ٠ راما ث or سم يمر

 ْذَق نْوكَت الأ َكْيَلَع اَمَو ؛ هراّبك ْنم ٌةُراغِص : اهني شنب هذي للك هج ء كلْسَت ه2 2 ني ےس ےس 5 e 1 نرس a ت ص ل

 اه 1787 ةنس بجر رهش ١ « 1۸ : ددعلا « ةلاسرلا» (*)

 . ۱۷۲۳_۱۷۲۷ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا ءم 6

 ةنس لوألا نيرشت /ربوتكأ ”*
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 93 نم '”)ةيكْوْلُمْلأ اًهيَعْبِص اًهِتْعْيِص م يف كَل يه اَمُهْنَجَرْعَأَو « نيد اَهَنْدَلْوَأَف رصيف ةْبأ َتْجَوَرَي

 لالَج اَمُهَلْوَح اك الإ عت يف ناوي اي أ ا « ٍقَئْوّرلَو بدألاَو نسخا

 . أا َكْلَت رون ْنِماَمُهَ رح نوي امم « ُهباَقَوَو ِكْلْمْلَ
 عب ماس وو 554 <

 2 / كل تلق اذإ | ٍقّدَصُم ريغ َكلَذ َْلَع َتْنَأَو : ملم لاق

 َنُهفَحَأَو « ي ءاستلا تح همام يِ ةَ رم ي ف لِ ئْوَه ِْب َسْيَلَو , ُتفِصَت يلا

 . ئَرْسك ةئ الو ٌرَصِنَك بأ اهب ُلِدْعَأ ام « يل َنُهُحَْلْصَأَو « يلق ىلع

 َنيَطلآ لكي ْنَم سالا نِ نأ رك مث ٠ مسي اَمباََع ني زذا نبأ يآ ي
 ؛ والحلا صلاح اَوَكُم ناك ْنِإَو دوق يف وكلا ول ال « هبط ف اسمِ لتسير

 زأ ةَمِيِمَتلا كلب "اَهَراَض ْدَق فلجلا ُلُجَرلآ اًدنَهم َنْوُكَي نأ ٍنْيَماكْعْلآ مل ءال َدَشَأ َْتَرَو

 َتْدَحَجَو َتْرَدَعَو « َةَمْعَتلأ ت ترك دَقل هار امأ : ُهَسَْت ُكِلْمَي امو لاَ ؛ اَهيَلَع اهب سَ

 ر اَهْيَدَلَو يف نيتي مل ْذِإ « ِءاَسنلآ قوق ةأَرْمال ٍنئَمالْعْلآ نيد أ إو « ٌرُضلآ يف َتْفَلاَبَ

 « كَل ِنْيَع تحس اَمُهنَلَعَج ْوَل ذل اَهْعَسَي ناک ْدَقَو ء اَهِسْفَت "”ِرْؤُدكو اًهِعِبَط ريت نم
 فيك الو « َكِيَلَع دنت ال فيك ْيِرذَأ امو  َكِئِساَحَم يف ال ٌكِئِواَسَم يف سال اَمُهْنَجَرْخَأَو

 ! اَمُكُنَأَش هلو ٌبْيِجَعَو « َتْيَوَعْلأ ام راَدَقِعِب ت ْتَماَقَتْسَأَو « َتْنَأ َتْدَسَف ام رادقوب ْتَحْلَص

 ٍقريلآَو ةا يف تن زلت امك «٠ يخلو ةَءُْوملآَو ٍلقَمْلآَو ٍلضَألأ مك يف لغت اإ

 . ةأفاَكُملأ ِءوسَو رذعْلأَو

 ل هرم م سى 9 ر م ا سنع صدع 8 ا
 لك یب تبه لف هميم دارم | تح اَمَو ‹ كل تلق ام شاو وهف : ملم لاق

 تا ول روک ي ت ر ےل rE او اكر رک u ت 0 ر

 الإ ظافلألا ٍِتَءاَج اَمْل كَل اهفصأ ثذخأ ْنِيَلَو « ِءاَسّنلَأ ْيِف ِةلْيِمَج لك ٰينتسأو « ٍبَمَذَم

 ةَأْرَمْلآ يِناَعَم ٍلَمْجَأ ىلع َهَلاَد الإ ءْيِجَت ال كلذ َمَم اَهّنأ َرْيَغ ؛ ةَماَمَدلاَو ِةَعْرَّشلَآَو حبقلأ َنِم
 5 ەھ و 2 3 0 2 -

 يف ُةداَيزلا َنْوُكَت نأ ممتلي فيك ْرظْنَو ؛ عْبَطلا ٍلاَمَجَو ئَضْرِلَاَو ةَرْطَحْلا ٰيف اَِلُجَر دنع

 نمو « ايار يف ٌحَصْفَألأ وهو ٠ ؛ بتلا دع ريَ ىلع خيرا بألا بنك يف ملكا الح ءَ 0

 . « ٌنكْولُمْلا فن فيصل ٠ : هبا ينج نأ مامإلا ةبوشت كل

 ٍةَجْوزلأ ىَلَع ةر دان : ةَراَضَعْلا ()

 «رودك :١ نمالدپ  ردک » : لصألا يف (۴)



OA:؛ ململ يْحَو١  

 الإ ْيسْفَنِلِهْيِفاَمَو ٠ والا ظْقّللآ ٌنْوُكَي فيكَ « ٌبْحْلَأ يِ ةَداَيِزَو نسل ْنِف ذ ةَداَيِز يِه حبل

 ؟ يحل الهلل ُبَرَطلَاَو ٌراَريْهالآ الو « ْئَنْعَمْل اذهب ٌقِداّصلآ نسجل اَ ‹ ٌلْيِمَجْل ئئْعَمْل

 هذه ْنِم كَل هلأ لع ْدَقَو , نسال نب انام الإ هل نإ أَ :  َنَمْبَأ نبأ لاق

 ِءاَرْوَحْلا َكْلَي ِبْيِذْعَت ىلع اَعَم اَعيِتْجَتل < « ٍمْيِحَجْل يف تناك لأ َكَتَجْوَر ِةَمِيِمَدل
7 0 7 5 

 نم َتْلَخْدَأ يذل اذه دعب امكن ام لص e « ِنْيَرْيِغّصلَأ نبذل مآ ةيكئالَملا
00 7 

 ىلإ اًهتَرظَن الإ َكْيَلِإ رطب ال اََتلَعَج نأ َدْعَب « اَهيسَاَُمَو اًهَتَرْساَعُم ىف َةَماَم |

 انآ مَآ ٠ سائلا ٰيف َسْمَل اَم َكِيف ْمَأ « ٌرِحاَس ٌلْجَر َتْنَأ ْمَأ , لقغت ال يه ٌةَمْيِهَبَْأ . كلِ

 يدي طْسْبَأَو « اًهِفاَرْطَأ نم َةَراَجّنلأ َمَمْجَأِل ةَدْيِعبْلا ٍقاقآلأ يف مست

 2 ىَلَع ةو ٍةَمْجَه ِلَوَأَو < . هنو بابا عم نف تنو لقب ُتيَحَو ر تح لَمْ

 ةَراَجَشلا يف ْبَلَعََأَ ايام اهيا يف متألا راگ الالج كيف يف لو ايدل

 ص 2 - 3 5

  E aTبكم  lC tt me Me Tos 8د11 12
 دع ىلإ نا هوا نم يرث داق  رتواصلا نست یف ا اهتيهتشا / ا

 ر E FL رے ك5 7 62 ترا 0 كرر لح
 ساّئلا ةعاَمَج ىف فلختأ نأ ئضزأ الو « ى ! يمْرَأ الَو « ةّياغلأ الإ ٌدْيرأ الف

 و ب ٠ م7 ت 1 1 27 2

 قافآلا َكْلَي نم اًمْجَن َلِرْئَتْسَأ نأ ُتْعِمَطَو ؛ اهب جَرَ ٠ « نإ حاضت « يجنن « ع ص

 َناَساَرْخ ندم لجأ نم “لب ُْتْلَخَد یت 3 دَلَب ى ِدَّلَب نم ْيِمْرَأ تز اَمَق ؛ ٰيراَد يف هڙرخا

 . ( ُبَبَسَسْمْلا : ةَماَعْلا ْبَمَسُي ادلَهو ؛ ينعي ال َنْيعَيِل ُبمَكَبم : ْيأ) 0

 « اَهنْئهَسْسَأ » : نم الدب « اَهيِهَتْشَأ : ٍلضَألا يف )(

(r)بزل عَ 6 لَو ؛ فير ازم : مزيل اهل ناب يلا يهو . اعمال الب يف ويل اَهُعَقوَم  

 ةت عيشلا ثب نأ يلا يسم ؛ ميلا اخ لمعلا رم فير از حيا ٠ هن

 . [ كا ٌنوُهْدَم ههجو ا مر الع ماما نأ
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 - ناک  ُذِئَمْوَي اَهِئِفَو ؛ مْدِراَوُح إو َناَساَرْخ عوج نإ اَهّنَلَع ْلَمْحُت ؛ هلع اهَِسَْأر

 يف اَب ذق ناك ذإ ؛ ةَرضَبْلا نف هَمسآ فرع اكو « يحلب لل دبع وب امام اَُمِلاَع
 . نطولا ىلإ قوش رتل تحس ؛ امل اولا ن اهب ةبتكلا كأ هيام ر

 دوو ٌءاَدْوَس » ذلك نيل دوف رتب ةطمسو ٠ تلح ىلإ ثبتت ؛ يلفأو ليَ
 اخس نف الإ ا امك [ ۷۳٤١ : مقر ء ٤ دئاوزلا عمجم د1 ٩ دلت ال ءاَنْسَح نم ريخ

 لوا نم , اأو « دلفي يب هع ال امال فار تنوع . هْيَلِإ َحْوُي ايو الإ مالک ناک امر

 الو ُتْعِمَس اَمَق ؛ ةَركاَذُمْلأ ّنم نوف ٰيف مُهُلْخاَدَأَو 3 ٍءاَبدُدلاَو ِءاَمْلُعْل ىلإ ٌنسِلْجَأ ناس

 لفي مالا ادله يقو هني اعف يز ات نح طفح ذلو ٠ ّيِحْلَبْلا مالك لم ثأر
 يف َةَملَكْلا َّنِإ « وب كندا ام يلع تأ نح 3 «اَمْفَدهئاَعَم ىلإ َيمَفذَيَو « هَلَمَع يس يف

 ْتَقَلَعَت ذقف « يحلب مالك ْيِل ركْذآ ِنِِلَلَو « تش نِ َكَرْبَح ٍوطآ : َنَمِئَأ نبأ َلاَق

52 2 

 نم رهف ِثْيِدَحْلَأ ظفَل يف اّمأ : ِثْيِدَحل َكِلَذ لوا يف ُلْوُقَي لآ دبع انآ ت همس : َلاَق

 ؛ وْبَلإ هت اَدَح أ تنل ام « دعربأو بألا بأ ني وهو « انين واب تان

 َقْوَق امو « داركلا تح اًمَع اهب تک گلو « اَهِصْوُصُخب َءاَدْوَسلآ دنر اک كلهن
 ؛ مرَرُصَو ءاسنلا ملح يف لاجل اهب نها ِتاََصلا َن دارك نإ ره امو « دارك

 اهر نرو تاعا أو مرا توب ذأ ملل وأي تفر ءدب نرو ريل لا

 وه ةأرَمْلا حبق ركذ نإ : ُلْوََي هلك هن ؛ يوب هَل هنرن ٠ ميركل سلا اذهل
 37 تحت هجا »و ؛ ةَمْرُمَألا ٍلْيبَس ٰيف ؤا مَا ةآزملا َّنِإَف « بةآلا يف حبق سنت
 لبْخَي اَم ُنَسْخ أ يه لأ ُةَتَجْلا نوک فيكم ؛ e : مقر ٠٠ رضا عاجلا 1« تال

 . حباب ةأرملا هَ َفَصْوُت ْنَأ الْفَع وأ ابدأ روجيه ةأَرْمأ ْيَمَدَق تحت نسل ٰيف

2 
 هارن َفِصَي الأ الُجَر ناك اَذِإ ٍلُجَّلأ بدأ لامك نم َّنَأ ىَلَع ٌصَئلاَك َتْيِدَحْل نِ اأ 207

 دموي اقزسْؤَم ٠ هنس نف امو يلا طل يال يف يرجي الأ ةا ةَرْؤّصلا حْبقب
 ٠ د 5 .

 ؟ ِةَحراَجْلآ ةَمِلكْلأ هذدهب مَا َهْجَو َقْرَمُي ن نأ ْمكدَح ُدَحَأ ٌدَوَيَأ : اهم ئذلا سنجل
 5 سيب

 دا

e 



 « مّلَقْلا يخَو» ۱1۰

2 0 

 ر َنْوَُفْرَي ال اوُناَك ذإ ؛ ةَريَِك اال ِءاَسّتلآ يَِِماَمَّدلآ َيناَعَمِل َنوَلَّصَمُي َبَرَعْلآ ناك ذو

 هس هوو

 هنا ُمَكرَيَم ٍءاَسّتلأِب يِصوُي لار اَمَق ‹ لَو قلخلا ُلَمْكَأ اا ؛ ةَيْشاَمْلأَو ة م ةَمِئاَسلآ ِنَع َةأرمْلا

 ينو اعل علم ذأ ىلإ « نوي لك نك قلع تدق ب نطو ام ذآ ناك يع

 ہُوا ال , ْمُكَئاَمْيَأ ْتَكَلَم امو « َةالّصلا ... الص : لوفي ٌلَعَج ؛ مالك

 هجرخأ : « ءايحإلا ثيداحأ جيرخت » يف هللا همحر يقارعلا لاق ] . « ِءاَسَّنلَآ يف هللأ هللأ ؛ َنْوَقِيطُي ال م

 :مقر ءدواد وبأو ؛ ! 4 :مقر ةدمحأ دنسم» ۲٠۹۷ :مقر «هجام نبأ عجارو . ىهتنآ ' ىربكلا 8 يف يئاسنلا

 . [ ٥۸7 :مقر ادمحأ دسم ؛ 4 ۳ ءهجام نبأ ؛؟, 5

 ماڪ أ ذك ' : خيل ل
 ٣ے

 يجود « ياض اهي د الص يِ اإ يه ثي ْنِم َةَأْرَمْل
 ماها م ها

 هکر ؛ فر ٌعْوَن هِيَعيبطب ب جوا أل « قيقا ةن امرك ذ دقو ؛ اَهَمَحِب اَهِيَقلَتو اه اعر

 . ٍةَداَبِع عون وقْيمَح يف جاَدَرلا نال « ةالّصلاب أدب ذَقَو اهب مح

 نبع نف كلَ عم تا « ساق نيغ يف ءا عنيك تاك اأ نأ زو : حيلا لَ

 وّسِج ِْف اًقداَص لاَمَجْلَأب اًهْفِصَي ْنَم اًيندلآ ْيِفَك ؛اهشزَع ْىَلَع ةكلَم نم َلَمْجَأ اهلاَفطأ
eا  

 ايت نيل أر يف اَهفْضَو َراَصَو ءاذإ ملا يفتن دف ؛اَمِهِدَحَأ يف ب بذي ْمَل ِفِظْفَلَو ت

 1١ مامد اَلَو َلاَمَج اَلَق ءاَضَراَعَت ْدَق ٍناَفْضَوْلآ َنْوُكي نأ نم نأ او «ِسْفنلا يأ يف اهِفْضَوِ

١ 

5 

 ۽ ايز ُمأب ةأَرَمْلَأ م رك ذأ ساقل رتب هَ « تنل نتن ي أَو : ا

 أو . َتْعَمْلا ئف اهْنِم ْحبْفأ دلت ال يلا ءاتسحْلاَف « ابف اَهِتَرْوُص ْيِف نإ : لق ا

 ! . . . ُهْنِم ْحَبَْأ نحل ر ل 0
n 

١ "EA 

 اَهنَأَو « ةأرَملأ ةَرْوُص يف حبق ال نأ ريق ىَلَع اراد د هير ْتْيِدَحْلا َتْلَواَتَت َنْيَأ نمف ماو 5 09 ص
 ةيوبهَب هل نحل يقل ب ِتاَمِلَك 41 ‹ فصول اذهب َفّصْوُت ن نِمْرُمْلأ ِناَسِل ْيِف هه هرم

A 

 َناَرْيَحلا ناب ماهل ةي ةقيرط اهلضفت ثْيَح نم < « ٍمئاَهَبْل ةَقْيِرط ْىَلَع اًبُح اعلا كح عت

 نار اًمهِنَوْلتب ةَرْهَّشلأ ٰيف الَو ةَريِرَعْلا ْيِف ُبذَكَتي ال ‹ هِتاَوُهْشَو ِهْئاَرْع يف هسابتخآ لع

 , لآ ن وذ َةَدَمَو « ٌدَحْلَأ قوق رم اًمهعض ِءضَوَو « ولاي نم

 . ( « ُرَمْخَألا ثاَحَسلآ ١ اًئباتك ىف ئَتْعَمْلا ادله اتطَسَب ) (1)
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 يف اريك ُهْلَعِجَت يلا ال « ميناس يف اَريبَك َناَسْنإلا ُلَعِجَت نبل ةَأَمْلِل َوُه ِناَّسلآ ربا

 يف ٍلاَمَجْلَأب ينص ىلع سالا حلطصَي يتلا يه يه ةينالأ ذم ْتَناَك ولف « هنا
60 2007 

 وب ُحّلْصَي اَمِيِف شعب سا جش بغل ر بم يش ديلا

 لإ ٠ داب يلا دخلا ني حاولا ذو ؛ نالا هْيَلَع ٌحِلَطْصَي امف ال ٠ سالا

 . اًهِباَوْنَو ةرخآلا مين مْيعن ىلإ يَوْم اَهقْئِرَط ْىَلَع ة ةاّيَحْلب هَ ماسال وُ ةلماشلأ ٍقِئاَمَسْلَ

 امّنِإ َرُمَو ويف ةَرضاح ئَرخألاَو « ةن ةا اَمُهاَدْحِ : ٍنِمْؤُم لكِ ِناَناَذ َكاَنْمَ

 ؛ ةَيضلأ ِةياَرتلآ هذه ْيِف ةَمساَوْل ةّيِواَمَّسلَأ ٌرّصْحَي نأ يی كل نأ ع زم لحب

 ٠ بارا ناعم لغو هيو نِ ايف حقو ٍةَدوُص نآإ هب راش يي رث طفل َوُه اَمّنِإ حْبَقلاَو

 ره لَمعلأف ؛ ٍلَمَمْلا ْئَلإ َنْوُكَي ْنَأ بجي ُبِجَي رطل ؛ قاب اَهَلَمَع َّنكدَلَو ٠ ةئ َُيِناَف ةَرْوُصلَأَو

 . جلو يحل الأ ردات يأ يم ل

 ِهِيَجْوَر جَو ْنِم ُلِضاَفْلا لُجَرلا ُرْظْنَي ذق ‹ بألا اَدنَمَو « ٍسْمتلآ يف ٍلاَمَكْل اهب

 زو لا ي نيالا . ني وغلا نإ نجل. مقا نإ 5 ٠ ان هكذا

 اميلا ٍلاَمَكَو ٍلَمَعْلاَو ِةَعِيِقَسْلآ يف ام ؛ اًحُِقَو الاَمَج نيتَرِفانتُم نْئتَرْوُص يف ٌةََرْمأَ

 نف اَعَم ِناَيِقَْلَتَو « يشع ةيذاَج ئَرخألا اَمُهاَدْحِإ ٌبْذْجَت ِناَنَدِحتم ٍناَنداَرِإ اَمُهَف « يحول

 ُماَمِإلآ َراَمْخَأ َكِلَدِلَو ؛ ةبناَسنإلاو هلأ ُباَوْنَو ٌةَلْيضَمْلا امه ِداَرُمْلَأ ٠ ِنَْتَعِساَوْل رسل

 : َلْيَقَف ؟ اَمُهَلَقْعَأ ْنَم : َلَأَسَق « َةلْيِمَج اَهُيْخَأ ْتَناَكَ هيأ لع رز لح ن ذتخ أ لمح

 ِنْيَبَملأ تاد يه هارو ماال [ يَأَر يف ُءاَرْوَعْلا ٍتّناَكَف . ا نخل . كوع

 تحل ن ع بيت نیا ےک تپ هل یخ + د

 ٍصْوُسُحْا يف ٍرؤْطخَم ريع اه اعيش ٠ ةماعلا يامل دعارق اق لَ ايراَج اياك نت

" 
 ثا

1 

 ‹ هصوصخب ۶ د ُهَدِْسُي مَ ْنِإَف < اهنا نم , هس 2 2 اتما ًءاَيْسَألَا لراس

 اَلاَمَج دع ال اَم هنر ةَرْوص ْيِف عقَو َنِإَو « ضْرَألَو ءال نبين ريك ءاي جَو
 ص
 ر

 . ْىَقْحَي اَم ُدَل َرَهْطَف « ىَفْحَي ال ام ىلإ َفَدَمَتَو « ةَرْوّصلآ َرْيَغ اهم َءاَيْشَأ ْيِف لاَمَجْلَأ ی ر



 لقا يخ 11۲

 لفتلا تم نب . لأ نتيا يأ يف م ف يآ يه ا َدْحَو ملأ سَ
 هّنِإ اَمَدْحَو نْيَملآ ُباَوَجَق « ٌبْلَقلاَو

 . لماک ريَ ق لكلا يف لمَ نیلا
2 

 ص
 ةَداَرإلَأ ترب حت اَذإ « را هجو ْنِم بحت يذل َرُه ُنْوُكَي د ع هجو ْنِم هرن اَمَ ةر ۾ ت 0

 ىف “"اتهقیضا نود ننرطتلا سؤأيو « بتلا فعلا يانا هلع لكنت نيل
 1٠4 ٠ : ةيآلا /ءالا ةررس ٤ ] اک :E و هل ها َلَمْجَعَو اج ارش رک نأ

 ان * ان

 ب 2
 ل

 : ُلْوُقَيَو ِثْيِرَحْلا برع ْنِم ُهَلَحَد اَمِم ٍسِلْجَمْل ٰيف ُر ردي لَبْفَأَو « َنَمْيَأ نأ بتر
 سلا ا ےک هو هو وربع د ا هي نحو توج رم
 ناكل 7 وك كب يك : مل لاق 1 ناَرْمع 0 نبأ اي أَي كنم هات ٠ ةكئالملا مالك الإ اذنه ام

 ريب نسل تلو ؛ ةننرالاو ةعئيقلاو لكؤشلا نإ بح بح دق هاو ُهّنِإ ؛ هللأ ِدْبَع بأ نم

 ةلماك ةيزاتنإ دنرأ اَمّنِإ « احب الو الاَمَج يأ اق ات يثور ْنِإ : ُتْلُقَو « نْيَرظَتلَ
 . وأ َرْمَأ لک ْيِف ف لقعلا سيل نک 1و « َةَأَرْم َرْمأ لك یف ةأزملاو « اتوالذآ نير اهني ين و eM سك ior م يمك. م سف ت

 ‹ ْيِلاَبْفِإ الآ ملاَعتَو < اهب ئتكّسلأ ُتَربآو ٠ ةَرْضَبْلا ىلإ ُتْعَجَر نإ مث: لاق ا
 يداه هج ني اذ لجأ اهي نكي ملو « ةَجَْ ريب ماقما ني نسخت ل نأ ُتْمِلَعَو ا 2 0 2 ل ا 32 هس «of o o ت îî ےس 03 ا

 هذاهل ام : ُتْلُعَف ؛ اَهباَطَخ ِةَراَدَعِل َكِلَذِب َضَوَعَتو اَهلَصَع دق ت هَل ْتَناَكَو « ِنَْمالْعْل
 ےس

 هيأ نأ ةَواَجَر اه اًهْوُبَأ اهب سض اَم « هلم ءال لمفأ نحت مل ولو نأ ني ّدُب تبل

 .ةَولَح ىلع نجف « ابف هِئاَقِلِب يس يئئَدَحَف . ىلا وه نم
 ٌدْيرَأ امنو « نْيَماَلْغْلا نيله رظْنَم نم اَهَرْبَخ اَنْمِلَع دق : َلاَقَو َّنَمِ نبأ هْيَلَع عظم  eيلا لاك 8 5 ےک  eم ل  oT 0 014ر 3

 يا

 . اًهَتَقّسَعَت ِْتَلأ ة وم يس ن ةَمِيمَدلأ كلت ربح ْنِم

 ن واور 3. ايچ اع ا ل شر ق م نک ع: رجالا ناك خب نا انآ ! مَع اي : تلق نإ مك . اإ ةّصيْلا ينسف الهم : لا هام - يس و ر 0 0 رم e ر #ور 7

 . « امهقيضأ نود ١ : نم الدب ؛ امهقيضأ نأ نود » : عْوُبْطَمْلا يف (1)
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 اده ْنَع هللأ اَهَحَفَر ق: ُثْلُدَم دع منوف اهرم e ْنَم ىلإ ين تح ْنَع اھجارخإ

 . َكِلْمَسب ْيِنَطِلْخَتَو « َكِدَدَع يف ْنِنَلِخ دم نأ كلاس انو ٠ عِضْرَمْل
 . َكِلاَجرِب ىلع ُدْغَأ : َلاَق . ل: ُتْلَق ؟ اده نم دب بالو : َلاَقَق

 : اوُلاََف ؛ ٍدَغ ْيِف َرْرَصْحْل ْمُهَنلاَسَف « راطخأ ٰيِوَذ راَجّشلآ نم الم نإ ُهْنَع ُتْفَرَصْنَأَ 20 0 08 مم ىو آ د اسلا وار هک ۳
 3 4-3 و امس 2 هال موك ل رە 2 اى

 . متاض يْعَس لإ انكر َكَّنِإَو « كنم ا

 . ژي هلأ نم ف لَ اوف. يَ مكي نم دب ال : تلف

 أ ٍةَعِئاَدلَ ٍةلْيمَجْلاب َكَجَوَرَ (َتْيَهَدَق : جرحت ُهَحْوُر ٹاک ْدَق دَر 0

 ادن نأ نم كُتبت ٍتاَمِلَك ْىَلَع ُريصَت افا « آلآ ىلإ َتْرَبَص ذق ْيِدّيَس اي : ٌمِلْسُم َلاَق

 نإ: ل قُم مهل رعت مقا عقطأو « يجوزو جلا نسخ هل اَنْوَدَعَو : لا
 . ِهراَظتنَوْيَلَع ا خپ اع اھل سَ ١ ْلَعْفاَف َكِلْهَأب تيت نأ تنش

 « ُبِرْغَملأ تناك َنَح نَسَح لب ٰينثَدَحُ ل. جاا ئديس ام : لت

 منوتو ياع لع اليفط َينبَو ۽ توعد دو « ُتْحَبَسَو حبس مث « يب اَعالصَ

 َوْهَف « ةئْيصُم ىلع ينم ب ذل 12 11 نيالا مھ هلع یا « كلذ ركب تيت

 ! . . . وُعْذَيَو عرضت

 ۽ شرق نسخا تر ذرا ىلإ يقذف يو خاو « يبدل معتم

 : َلاَقَو هن تح ُسسْوْلُجْلا نب ٌرقتْسأ اَمَه ؛ ِةَفاَظَنلا َنِم ةياهن يف ِراَوَجَو مدح اهيو
 ولا َرَرْحَأَو َريَخْلأ اَمُكَل هلآ َمَدَقَو هنأ َكُعِدْرَتْسَ

١ 
0 

2 

e: E 
٣ 8 4 u 

£ ٤ 1 

 . ٠ اَهَجاَرْخِإ ةراكَل :  ْنِم الدب ؛ اًهجاَرْخِإ ع ْنِم ٌةراكل ١ : لالا يف 200(



 « ملقلا يحَو» 1€

 َّءأ تلتف الإ َناَرْمَع َنْبَأ اي كارا ام ؟ . . . اضْيأ ٌرْوَجَعَل كتَمْيمد نِإَو : َنَمئَأ نبا َحاَصَق 4 2 0 ماو لم ع م 2 م

 ! . . . نيَمالغلا

 هس ودي ا و ھا كك
 الِظَو ِنيِاََس ةلْخَأَ اَنْوَمَو اًمَرَه نتبع َنْألَم ْدَق ةو َىلَع هتتبآ نولج مث : ٌمِلْسُم لاق

e”4 8 م  eofهَ م رورو رم وك مك ده رم . 4  
 َرْوَتسلَأ َنْيَخَرَأَف نع َرْسَأ ىح ٠ يجوز ئَرَأل ُقِيفَتْسَأ ُثذك امف ؛ دو

 . ُتْرَطَنَو ٠ َنِهِباَهَدِل
 ىلإ َكَنَّصق ال ئِكْسَتَسَم «اَنَْلَع َتْلَطَأ ْدَقَل : ُطْيَدْلا ُهَلَكَأ دَقَو َنَمِئَأ نب َحاَضَو

 ؟ ِءاَمْوُسلَأ ةَمْيمَدلَأ ربح اَمَق <« ( َكَلْيَو ) اَهاَئْمِلَع ْدَق « حاصلا
 لما ترب

١1 

 لل

 . ُسْوْدَمْلا الإ ءاَمْرَّشلآ ٌةَمِيِمَدلَآ نكت ْمَل : يمل

4# 2 2 

2 0 

 جلو نم يمجلا نيع رگ * ك1[ کلو ؛ ريح ام ِهْيَلَع َدَرَو ْنَم َةَقاَرْطإ َنَمِئَأ ُنْبَأ َقَرْطَأَو ‹ عْبِمَجْلأ ُنْيْغَأ ْتَغاَرق

 ١ : ُلْوَقَي ئضَم

 هز « يخبل لآ ٍدْبَع ئبأ ْنَع ةتظفح ُتْنُك ام ام ا أ م اهتزت الر

 8 ا ديو ي لَمْ مَع نا امن خيا مالك أكو ٠ ايل ب ثءاَج
 : ْتَلاَقَو ْيِدَي ىلع ْتَبَأَفُةتيكسملا ت َتَماَق ام

e 5 

 كر ذِإ « كيلر وب قفار سالا ِنَع مَ « يلا رازن نم رس نإ « يي ايد
 اَهَتَرْرُص ُنْسُح ٍةَجْوّرلأ نم ُبَلْطُي يذل ناك ْوَلَو « كيف ُهَّنَط ُرِفَخَت د الف «وْيَلَع ِهِرْثَسِل الأ
 ني رص اك دك امهم نيم درك نأ رْجرأَو ٠ يتخم تَمْطمَ اهفاََعَو اَِنيدَت ننُ دو

 دلا ُتْدَدَعَل ْيِنتْيدآ كنا لَو ؛ ٍ نرم ام لک يف َكيَحَم لباس ؛ ةَرّْصلا نْسُخ يف

 انيس نوت نأ نم َلَضفأب هلأ لاَ ال كن ؟ درس َكْمَرَكيِنَعِسَو نإ فيَ « ةع كني

 َبَجَتَلَأ اذه َنْوُكَت نأ ىَلَع « ْيِديَساَي صرخت اَلَقأ . يلم ةَّسِْئاَب ِةَداَعَس ف

 . َفِيرَشل
 و ص 9 5 و

E e E e تبر م 
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ee 7طقف ْيِرَتَس لإ كنم ُبْلْطَأ ُتْسَلَو < كتارهش ٰىلَع هتفقو دَقف ء سيكل اذنه ك 0 هالعمر م ع كلا  ! ! 

3 3 7 

 ٌءاَتْسَح وْنَِإ لصت ال الم ْيِبْلَق تكلم الإ : رجالا ْنِل فل : َنَمِئَأ نب ُدَمْحَأ لاق

 ْنِم يصح ِكّئلَعْجَأل طلو » : ْنّيِم ُهتِِعَمْسَت ام ِتْمَدَق اَم َءاَرَج َّنِإ : اَهَل ُتْلُمَف ؛ اهنسخب

 ىلإ يسمن رل ام . اجا نست ىلع ةيرألو «قازعلا نم کر هوز کیی يال
 . ّيحلَبْلا هلآ دبع َء نبأ ْنَع ةتظفَح اب اَهتثَدَحَف « اَهَرْوُرُس ُت ْتْمَمَنَأ مث . «اّدبآ ك ريغ نا رم و رک ٤

 ‹ ٌنُسْحَتَو نسخت د ْتَلَعَجَو الزام عفا ٰيف ينم ثر اهن - e فأ

 . اَنُه نمو اَنُه م نم َُرْضْخْلاهنَوَحَو م « اًدوُرْجَم ناك يذلا نقلا

 َنهبحأو ٠ يلع َنّفَفْسَأَو ٠ اردت َنهئَسْحأَو « ءامشلآ طض يِ ا « اهتز

 لاَمَج ْنِم ل ِناَرِهْظُي اًهُواَكَذَو اَهلَقَع اَذِإَو ۽ راو اًمِرْمَأ لوا ٰيتَعاَطَو ينا اَذِإَو ؛ ني

 يؤ يايا حبلا لارو لِيَ لقي خلا لَم « يَ ريكي لاري ال ام اا
 . ةَأْرَمْل َقْوَفَو َةَأْرَمْلا يه ةَجْوَرلأ ٍهِذَم ْئِل ْتَراَصَو ؛ اًهِلاَمَج ْىَلَع يِناَعَمْلا ِتّيِقَبَو

 رك ىلع تمنت لار ال تاك اأ ٍئَدَحَف ؛ ٍةَروّصلآ عب دار اهن َءاَج « ٰيِل ْتَدَلَو اَمَلَو

 اَهُلْفَع اهَل فلو « طق اًهِرْكَف نم َكلَذ خدت ملو ٤ دالؤألا َلَمْجَأ َدِلَتَو َجَوَرَتَت نأ تَرذُفَو شن

 َناَكَو « َيِنأَمَك ناش اهل ناك اًضِنَأ ىه اف ؛ هلم ٿ ْتَحِرَب اَمَو لَن ماَلُع ٍلَمْجَأ َةَرْوُص

 . اَهُفّدَصُيَو اه ردو ‹ اَهسْفَت يف لَمْ الَمَع اَمْرْكَف

 ؛ زظناف « كَل نب ِنيَعِئاَرلآ نيبال ِنْيَدْه اًهْنِم لآ ْيَِقَرَرَو
7 | 
 !...ن اميلا

\ <5 

 هو 3
 ئا
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 حرا

 یرج) یر ىج ا
 ی وزل) ند نيش» ؟ولقلا يخو» 7

  و م

 : اًهِئْيِدَح نم ْيِئَّدَحُي وهو اهبحاص لاق

 « سلا َةَفَه م « ِةَفِطاَعْلآ ةقيقر « مالكلا ةَوْلُح « رمل ةولح ٠ ةَمّلَعَتم هاف ْتَناَك
 دس ل و ا .o . 75 يک 0ك ا ور س | يو ل .

 ملكتت ال يذلا مالكلا هيف ُفِرْعَت « اًهِناَسِل يف يذلا ُدْيَغ نايب اَهِهْجَولَو ٠ نايب اَهِناَسِل يف

 م كي
 م
5-4 

 ٍلبَجِب ُهَتلقْنأ ول « ٌناَيَط ٌفِيِفَح ءوجَرَم يف ٌلِسْرَتْسُم « ِةايَحْلِل ٍبَرَطلآ ُدْيِدَش ُعْبَط اهل
 يف يه ةحرملا امرك اڪ « اهيرَط ن ليات ئَرْكَس اياد اهبَسحَت ۽ ٍلبجْلاب تَح
 ٌرْمَخ اَهِمَد ِيِفَو زاكا اهسَأَ

 ؛ ِنْيَضَقانتُم ِنْيَلَمَع ُلَمْعَي - "”بَرطلاَو ٍلاَمَجْلآَو بالا ْناَرْكَسلآ ُعِبَطلآ ادد َناَكَو
 نس “و نا

 . ةمجهتم مف زج أره « مزه جاو لال

 ؛ ْمْوُجْهْلآَو ةٌركْلآ وف ٌةَرَمْضُم « برخ لمع الإ يه نإ ةأزَمْلا يف ٍلالَدلآ ُةَمِئِرَمَو

 لع ارتا كي كبَر ( اهب ) ؛ ةَدحاَو ةر : ِنْييَْعَمْلا تاذ ةَرْظَنلآ اًهِْيِف ىر اک

 . َتْنَأ امم َاَرْجَأ اَهَمَم تشل َكّنَأ َلَع "َكُلذمَت اضن اهب « اَهَعَم َكِئَاَرَج

 د د 3

 ؟ لوقت ام ُفِرْعَنَأ ! ادم اي َكَحِبَو : ْتْلُق

 ّنُه لب ؛ هاتف ةَرْشَع َسْمَح ُتَِبْحَأ ْدَمَل ؟ فرغأ ْمَل انآ اَذِإ لوق ام فرعي ْنَمَف : َلاَق
5 

 o ْيَنِكلَو < اّمْذَم ٰيٻ َنْبَهَذ ڏو « ٌةَدِحاَو نهم يلع تّرتغأ ام ١ يل نهو َ نغّرفو

 « م ۱۹۳۵ ناريزح /وينوي ۱۷ = ه ١784 ةنس لوألا عيبر رهش ۱١ « ۱۰۲ : ددعلا « ةلاسرلا )*( ١

 . 4٦۳-٩1۷ : تاحفصلا « ةئلاثلا ةنسلا

 . « بّرَطلأَو لاَمَجْلَأَو باساب » : نم الدب « اََرَطَو اَلاَمَجَو ااش :  ٍلصَألَأ يف )9
 ٠ . «كلغتاضيأ اهو : : ْنِم اَلَدَب « اًضَِأ اهب َكُلذْعَتَو » : لْضألا يف ()



 ١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ! رش ةَسْمَح نه ر تبه

 ل ص هم ر ماس چ

 َفْيَكَف . . . ةَرْمَجْل ةَبثر نم لوألا يسيلبإلآ ماَسولآ لمحت كنا َبْيَر ر الف : تلق

 ؟ ...٠ ئم تارات , وم ثالِماَجأ ؛ ةف َرسْمَح كب َماَهَتْسَأ

 الجو نأ مف يف نم ةدجاَو يلوح الو ٠ نكر ذُيو نيري ٌتاَرِصْبُم م ٌتاَمْلَعَتُم لب : َلاَق

 نمر ادله تاي ني رال نرش امو ؟ د فَ نحت امو . . . هَ أر و

 ا دل ف يف فرو ؛ ج ريو دسك يذلا ٠ رتا ( ریال )

 شاب هيف حلاو « هارغإلآ د زك تَرَكَ ٠٠ ُرهَللآ َرَسَتناَو ) « ُةَفِطاَعْلا ْتَبَهتْلآَو
 ا امِيَق ُسِراَدَمْل ِتَعَّسَوَتَو « ةأْرَمْلِل ةَيَوْحْل ٍِتَفِلْطَأَو ؛ . اَعَم ِنالَمْعَي ُمَلِعْلاَو

 ٰیتح
 0 ل

 اًطِرْفُم ارم أ لهب افلا ني تر او ١ ِتاَيئَمْل
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 ميلر

 ؟ ةيقاَبْلآ معلا عابرة ئالو : ُتْلُق

 . اَمِيْسلآَو ٍتاَياَوُرلآ نم اهَنْذُحأَيس : لاَ
 انام يه ٍتاَداَهَش الإ اًْيَش هب َنْعَئْصَي ال نهن ؟ سادا ملم ام ٠ سوادا مل

 نحيا وپ نصيف ِتاَياَوّْلَأَو اًمْيِّسلأ ُمَلِع مَآ ؟ ُدْعَب نم نايس ةَراَجِإَو ظفحلا

 وب ْتّقاَطَو ٠ َنهِيْعَو ٰيف ٌرقَتْسآ اًذإَف « ةدحاَو ِةّرَمب ةا فل اَمِيَسلآ ٰيف ُهَدَهْشَي ٍرَظْنَم ٌبْرَو

 ! ِةَلِداَح فأ يف ةقيرط فلاب ةَرَم فل أ كمف « َراَقَوْلأَو َراَرَقْلَأ َنُهَبَلَس - ُءالحَالأَو ٌِطاَوْحْل

 ْرَمْلا ةيَرُح نم « ةدحاو َدْعَب ةدحاو ةّيِئاَسَتلا ِتاَبَقَعْل ةحاَرِإ ٍنَمَّز ٰيف نأ نري

 َدْعَب َةَبَفَع ّيِئاَسَنلا ِتاَبَقَعْل الإ ٍناَدِجْوُي ال اَهَمْلِعَو ِةَأْرمْل ةر راف نأ اّمأ ؛ اًهِمْلِعَو

 2 بيَ َراَصق ء اهيل لاَ لجو نأ اها يف ٍةوْسْفَملا ةاهاجلآ بع ناك ذو . قع

 ءو دبع ولا عاد ةر ؛ ٍلُجَرلا ىلع لاح يِ ان بابل اَ مرتا ململ

 يرل أدب هامل َلَعَج ْيِذَلأ وُ هنأ ململ اًذنَم رثأ يف ُبْئرْعْلاَو . هيلع جلا دنقل

 ؟ ُلْوُهْجَمْلا ٌنِيرطلآ اَمَو : ُتْلُق



 وهل رأل ْيِفَو ۽ لل يف عادا تاع جالل رثكألا يف ْتَناَكَف افلا اأ

 ْمُهَءاَرتْجَأ ُناَبشلآ اَهْيَلَع ارتا « ةَجْوَرلأ رُو مألآ ُراَقَو سْوُملا ف اَهَّل َناَكَو ؛ ِلَرَعْلآَو

 ىَلِإ ْتَّسَمَف « مد اَهِيَلَع هجو الو ٍبْيَعِب لات ال ةَرْوُصْفَم ْتَناَكَو ؛ ةَطقاَسلأَو ِةَمْيِلَحْلا ْىَلَع

 : ٌةَدَحاَو َةَأَرْمأ اًهِتلْمجِب ْتَناَكَو . . . ةرْيثك ماداب ُبْوْيَعْلأ اهْيَلإ ْتَشَمَو « اَهْيَمَدَقِب اَهيْوُيُع
 ٤ ا ١ e ا ار تھ لم ۹
 ٌةَأَرْهَأ اصعأ « ئَرْخَأ ٌةَأَرمأ اَهَبلَقَو « ٌةَأَرَ ا اهَمْسِج ناك داگیر ُفرْخَتَو یر ایم تاع

 َراَص اًملف « طوُرشَو ِدْوُيَق يف ةثؤنألا ىلإ ةَلوُجْولأ هب ٌفّرعَتَت اًح ناكف « ٌتْحْلَآ ام  afأم  aمك ا و عم  eو هو 00
  0وك و ت <  reر اک 0

 ىلإ رمال َراَص تمر ؛ ئرخألا اًمُهاَدِإ اَهب ٌدَتْعَت ةليح َبَلَقْنَأ « ةئونالأو ِةَلْوَجْدلأ َّنْيَب ارح

 عجزت ءِفَرَّشلآ ٍنْوُناَف ْنِم جَرَح ذقف «ةلْيحْلأ ِنْوُناَق ٠ هارن امك ) ُهُّسْفَت ٌفَرّشلَأ اذنه ( «

 اهب َلاَمحُي ةَمِلَك الإ َسْيَل .
 ‹ ةتلرنم تفعضَو . . . جؤزلأب ال ل جورا نشب ةاتفلا ءاَج ارح ا >1 هم 8 8 م 7 8 م 2 م 52

 نم ) تناكو « ةتؤفلا سنتا ين ةرثأ تحفف هل تات ُباَقَتْرَأ َلاَطَو « ُهَقاَمْتَأ لَو ےب | کے وا ی ووی فک ع1 ا ع يمك تراس مشات كد
 لمع قارس

 يملك اَتَحَبْصْأَف « حار ىَنْعَمِبَو ةاَتَفْلا دنع اًدحاَو اًنْيَش بش ٍجْوْزلأَو ٌباَّسلآأ اًنظفَل ( لق
o 39 27يي يارا 85 هر 2-7  

 ؛ ُرّذَعَتلاَو ةلقلأو فْعَّضلا ئرخألا ْيِفَو « ٌةَلْوُهْسلََو َةَرْثكْلاَو فلآ اَمُهاَدْحِإ يف : نْيتَريَمَتُم

 رْيثأت نم ئَوْقَأ ةاََمْلا ىلع ٌباَّشلآ ٌدْيئأت َحَبْصَأ اًدئَهِبَو ؛ ُجاَوزَألآ منم ُدُهْنم ُلِيِلَقَو 5 لكلا

 نا يه هاب نکللو ‹ عقم 1 هّنأب ال 2 اتام ا اًيُعنقُي نقب داغر < ِفّرَّشلآ 1

 . عاتيقالل
 ر يف التم الإ نبل وكي ال لاوخألا كي يف

HE 

 لَ اد ؛ اَهَلتْسَيَو اَهَعَدْخَي َْتَح اَفَعُم اهيأر نِف ُلَظَبَو « اًهِلْثِم ْىَلَع هلم ةلْيح الاسم
2 TT ا 00 abt 
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 . ٩ عجز ١ « : نيل ٤ دا : ٍلْصألَأ يف يف . 00

 ( ِهَتاَناَهْرُي ١ : ْنِم اَلَدَب ٤ منيهارب ١ : ٍلْضألأ يف ))



 1 يعفارلأ قداص ىفطصم

 رخل جاوز و ِةَيَحْلآ ةأزملا ِةَعُل يف ٌةَعِباَر ٌةّيَبُح ِهِذَعَو . . . لَ ُهَنأِل الذ اًهَدْنِع ناك

 مو

 ةَمِلكلا. هذه ْتَحَسْضَأ َفْبَكَو « ديِلاَمَتلآ ٍةَمِلَكَب ةيّرخلا ِتَلَعَف ام َكِشْيَعِب - زظنأو

 فيك مث * « ةَراصَحْلأ هذه ْيِف ذ يعن َرْيَغ ٽَراَص ىح ِِهْوُرْكَمَو مالكا ِءوُديم نم هيم ةماسل
 مع رب مو ر

 55 نيد ىلع اه ر گھ « ةئسْلألا ْيِف ٍةَمِلَك ري َرهْشَأ رْضمْلا اذنه يف اَهنلَعَجَ اها

 ةاَلاَُمْلاَو لْئاَدَرلآ ّنِم ِنْواَصَْلآَو ةَينَدلاَو ِةَرَعَمْلا ٍفْرَخ يف َيِعاَمِتْجالا ٍفزْعَل ِنْوُناَقَو
 . ُدْيِلاَقَت َكِلَذ لكف ؛ لئاضفلاب

 رائتْغأ يف اَهَتْيَرْجَأَو « َكْلِت ايام ةَمِلَكْلا هذنَم ُتاَمُّلَعَتمْلا ُتاَيتَفْلا ِتّدَحَأ ْدَقَو
5 u 1١ 

 107 و 2 و

 ٌمَألََو تالا ُداَكَيَل تح ئىَرْخَأ ع َيشاَوَح ِناَعَمْلآ نم اَهْيَلِإ َنْفَضَأَو ( ةّيشح و ةهور

 هع أ « ةيرخلا اهب هَمِلَع يأ ... « اعلا ٠ نب تامل دنع ِناَنْوُكَي
 ا رس ےس و

 ل هل ْتاَمْلََتمْلا تال مقلع َُمِلَع يأ ؟ ةداحلِإَ ززن قامو رضتلا لو
 ؟ . . يح ام ذل نم اهنا ما « ةا نم

 ةليَِج ُذالبل اهل ؟ ... دلال ِنْوُدب ُةْرَمْلآ يه اَمَق ؟ ...؛ ُديِلاقَت ام و ” 5ص
 سه 9 0

 مد gore و
 به . ُةبَكاَرْمْلأ ال 200 ١ صؤوصللا نعال اضم ٌءْوُيْخَمْل رنک اَهَنِإ ( شْيَج

 هل تكر تم « رک » ولك تنم نوب + ( َننواَصَتم ) ننعم هدر اًعْيِمَج سالا

 . « مل ١ ةَملك ىَتْعَم اهسفتب هذن هُتيَرُح ْتَدَجْوَأ ٠ ِةَساَرحْلآ ديلان نم َلِفْغَأَو ةَيَرْحْل

3 3 3 

 مفا لآ هذه يهم اهتفرع امك . . ٍدْيِاَقَتلا نم ٌةَرَّوَحُمْل ةاَفْلَ اًمأ : اًنيِحاَص َلاَق

 « سلب اَمْهُدَحَأ تني : ٍنْيَدْشُر ِةاَنف لكل نأ دتا يتلَعَج يتلا يهو ٠ اًهّتّصق َكْيَلَع

 : َلاَقُي ْنَأ َبَجَوَل ِنْيَتّسلآ وأ ِنْيِسْمَحْلأ نس ْيِف ت ْتَناَم اًسِناَع نَا ْوَلَو . جاَوزلأب ُرَحآلا تبي

 ذإ « لجل فْ أَلا رات نيف عرش ٍةَمْحَ نِ اذ َلَمَلَو ! ٍرِصاَق فص تاع اإ

 جورا ؛ يناَوَقَو عاَمِتْجالا ماظن ْيِف اَهيَلِإ امْوُمْضَم هم لجل َنْوُكَي نَا نيالا نر

 . ْتَمَلَب ام ةَعلاب ةاتفلأ دش ُماَمَتَوُه ادله ىلع
 ص

 يذلا َعَنْضَمْلا يه ْتَناَك اَذلَه ْنِمَو « ٌنيِلْفَع ال دب ساس ةع ملأ نف a 57 د



 « مّلَقلا خو اا

 مهم و نسا كسلا . 2 ا ےس و م ه بر

 ِِلَقَع نأش ةعِيبطلا ٰيف ُهُساَسَأ يذلا رخآلاب الإ مت ال ةّصقان امِئاَد ْتَناَكَو < ةايحْا وب عض

 هتوف ناشر

 اَهِلفَع رْوُفوب اَهُحَدْنَت َتْبَمَذ كأ ولف ٠ غبن ملتو سرت ةأزملآب َكِلَذ زبتغاو

 ع وق و هوشو کو ایک ت رک أ هر اًهِغْوُبب اَهَظَرَقَتَو « اهئاَكذَو
 عزا نإ ؛ ةيرخش كنان لكَ اذ كج ذم لك ادن َلّوَحَتَل - اهيِساَحَمَو اهونج

 ْنْوَكْلأ اذه «٠ يه اَهنَْك َراَرْسَأ ِنْوَكْلأ رار عم فر ْن

 :ةرام دز ذأ یخ الو اع ال يذل را 9 ناف يه ُهُْمْعْرَت يذلا وا « نت 1 ندب
 27 ا
 ةَرضتتُمْلأ هتعْيبطَو هرَمَقَو هسْمشب ٌنّيَرُم « عيب نت

5 

2 
 ا

 هيمو َييْلعْلا نالا هلك ُنُْكَي امتي اَمَدْنِع ءا اَهيلَ مالا دو امن هم لم
 هذؤذش ليلو € ةتخيانو ٍسْنِجْل ٌةَملاَع هنأ ىلع اَذئَمَو ِهْيخْلَو فلا راب ءار

 ْنَمِب فيكَف ؛ ِءاَسْنلَأ َنِم ِنْييِالَمْلآ َّنْيَب ةدَرْفُمْلا َهَتلَْلاَك ُءْيِجَت يلا ةَدِحاَوْلاَو ٠ يللا

 .' يامن انو مشل نيكو هذ

3 

 اإ نزف رفا عاولأ نم مهني لك يقع ف یر

 ام : نيت لا ني واک ني الإ برة دك نأ ذل

 . يخل اَهِهْجَو يف َجْرْخَت أ
 ةَعيلَبْلا ةَمِلَكْلآ نأ َرْيَغ < اهَْمْحْدَي الو اهيا ال ِءاَمتلأ دنع ٌةَئَسَح ٌةَمِلَك (! اَهّلَمْعَأ اَم)

 َرْبْخْلا ُهيشُت َكْلِي نإ ؛ (! اَهَلَمْجَأ اَم) : يج « ئَرخأ ملك نِ يه « ةا ربما
eس  

 اَهِباَرَسَو اهماَعطب َةَلماَك َهَنيَرُم ةَدِئاَمْلا يه هذه اأ ‹ ٍناَوْخْلَأ ْىَلَع ْهَعَم َءْيَس ال َراَمَْل

 . اًضِنَأ اهكحضر اپتا اًمراَمْزَأَو

 تبي ْنأ داَرَأَف « ُءاَمَلأ هب اَهَرَع اَمَو ل ال ضع ذل لک ر اتنإلا رفحا اكو
 ي

3 3 < 5 
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 تک۹ ل

 ےس

 تک 1 ّلُكَد « ِرْطَخْلآَو نشل ّلُك (اَهَلَمْعَأ ام) : ٍةَمِلَكل َلَعْجَي ن دتليجب عاطتسأف ء ٌّلْقَع



 ۱۷1 يعفارلأ قداص ىفطصم

 : لبق اَذِإ ٠ حَرفلأ دشأ ةلفطلا حرفت ... ةلفطلأ دنع ... دنع « رْحَّسلآَو ةغالبلا 6 i f E ر ر ا

 . اًهَلَقْعَأ اَم

 هَل نأ ارم ىآإ ذب تا انآ ْْسَلَج ذل ! ئ ای ٌقِداَص کاک دحمل ُتْلَقَف

 ؛ يل ةّيشاَحْلآك (ُديلاَقَلا) ِتَناَكَو . . . اَنَعَم ْتَسْلَجَف يناير ْتَءاَجَو « ٌلاَمَجَو ٌفْرَظ

 ىلإ اَنَأَو يِيشِج ىَسْني ن َعاطَعْسأ فيك يرد ال ١ : اَهَل ِةَبِحاَصِل ْتَلاَق اَهّنَأ ُدْعَب ُتْمِلَعَ

 . « قلعو ذو اا ثلا بوق ْتَناَك امنا ! هبناج یل نأ ُهرَكذَأ «ويِناَج

 ٍلاَمَبْلَأ ٍقِئاَمَح ْنِم هيف اَمَو ملاعب رمل َساَسْخِإ نإ ؛ اده اَدنَهَف : يْئَدَحُم لاق

 دوت وأ « ُهَراَتْخَت نأ ُهُهَتْرَأ ٠ خا 59 لأ جولاي اهِساَسحإ يف وم اإ « ٍرْوُوُسْلَو
 رمل ةاَيَحَو . اًهِداَلْوَأ يف اَهِلُجَر ْنِم ئَرْخألا رّوُصلآب َكِلَذ َدْعَب اهساَسْحإ مَ ؛ ُهَراَتْخَت نأ

 اًذنَه َّنَأ ْتَدَيَتَو « اًراَرْسَأ اًهِيف نأ َكلَدب ْتَفَرَع لجل اهَلَحَد اد ىح « هلأ اَهْف َراَرْسَأ ال
TD 5ماسلا ا ے  eما” ع نس  

 م. ٍبَضْعُمْلاَك وأ بضم اَنَأَو « ةّصقلا ةبح اص َعَم هرم ١ شل دقو : لاق

 َتْنَل َكّنِإَف ؟ َتْنَأ ىب i تلق î E نو انعق
 يو م تو

 ارثث يلا ءايربجلا ان تع , تل تلق امك . ةايربكلا « تحل نف نيلم .: نا

 ‹ اهبلق َحاَرفأ كل د حرم ٌبْيِهَم اَمِإ ٍلَجّرلأ ء ءاَيِرْبك ؛ ديكَتُم نأ ال یوق نبأ اهم ةأْرَمْلآ 2 0 f راه 2 . 2 2 £2 م سە

 . ِبْلقْلآ ادله َناَرَْأ ُكِلْمَي بيهم ٌنْيِزَح

 هيف ةَرَقْلا ُلَوَأَو ٠ ؛ هَل اَهيِيَف نسخ دف ف خلا لو هوكي الج الإ تح د ال َةَْرَمْلا نإ

 يذلا رهان . ٌلُجَر هاب اء ارب و بحب 7 + يه اار ريف ابرك وأ ءوب اًهِباَجْعِإ ةو

 ! فيرَطلآ اًهْشْحَوَو « ُفْئِرَظلآ اَهناَسْنِإ : نان ةَأْرَمْلِل هيف ٌْعِمَتْجَي

 2 ف 00
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 ؟ كلت كتبحاص ربح ناك اَمف « ةّصقلا نع اَنْدَعَب ذقل : تلق



 « ملقلا يخَو» ١1و

 و

 ياربي امنا اهتقندص ئدخإ نكلو « جور يآ عت كَ ٰيتبحاص تناك : لاق

 ةعْيبَط هيف تّ اَمنأكَت ؛ مالَكلا َفْضَر ال ساَسخإلا َةَفِص اهل ْيَِتْفَصَوَو . بحل ْيِف

 هِلاَمَجِل ْئِعاَضْخِإ يف ثأر ؛ كيا َنْوُكَت ناب ألا نايا رع « هَ اهنا فلا ره

 4 م

 ْرّرلا) ةَمِلَك ثأر - َةَمَلَعَمْلأ ةييدألا هذلهك « ٍدِئلاَمَتلاِب » َةَفْحَتْسُم ةد الأ تناك عر

 آ يف اَهَدْنِع ُءاَوَس اَمُهَف « َِْلَع ٌبُحْلآ ظْفلَك ٍلُجَر ىَلَع اظ

 . (دْيلاََتلأ)

 ؛ ٍتاَرْوُرْغَمْلا تافل نِ ثا ذإ ؛ عراَصْمْل عراَصْمْلآ ضعي امك يل ْتَصَرَعَو

 ْتَجّرَخَت هاتف ؛ ٍدِكاَّرلأ ٌيِعاَمِتجالآ اَنِرْهَتِل اًرِخاَر اراي ةيمْلِْل نهيق يف نَا َن َنْبَسْحَي ْئِاَوَللَ

 نم يف ةر ةن أ يدا .. . ةيملاعلاب ؤا نم تاج ذأ ءُ زأ ةَسَردَم نف

 ٌرْضِم اپ ٰيِهابت

 ةَرجْعُمْلأ نإ

 ٌنَرْعْصَي الو . فحصل َّنِم ٍةَفْيِحَص يف ةرّرَكُم ْرَأ « ِتاَياَوِرَو بنك ََمْلَوُم زأ ؛ ٍفراَعَمْل

 مح نم تقلا جرح اهب نَا ام ةَريْمم مهار َيِهَف , رجلا زلم ناص َكدنِع

 الب الجر هيف : اًهبالقأ وأ « ِثيَِأت الب ةأر أ ٌيرضِمْلا عاَمِيجالأ ْيِف اَهْواَقَبَو ٠ اَهِيلَع ةَعْيبطلأ
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 ر

 ؟

 & entre Tio دَ
 ةَراَزَو يف ةرظان ؤا ؛ ةشتفم ذأ « ةَسْوَدُم تَراَص ةاعفلا هده ن

eا  
 ا دلت

2 

 0 ا
 e a9 2 ofl ® > aD ا e ۴ 2 و سر ۳ 2 س -

 ةاتف نأ ؛ ةَرْسأ فيل ْنَع ىتغأ ذق ةَاَور فيلات نأ ٍتازجغُملا نم نوكي ال تفيكو

 ؟ . . . ِتالاَقَم الإ ٍةمألل ْتَدَلَو اَمَو ُتْوُجَتَو شيعت ت ه مك هن هى للك

 ر

 ىلَع ِةَجراَحْلا ةشئاطلا ِثْيِدَح ٰيف نآلآ ِلُخَو ِءالْؤنَم غد ! ٰيبحاص اي : ُتْلُقَ

 . عراَصمْلِل ٌعِراَضُمْلآ ضرب امك كَل تضَرَع اَمَّنِإ َتْلُك ْدَقَر « ِدْيِلاقتلآ

 ىلإ ْتَداَرَق ؛ امي يف تؤ « ْتءاَش تفك ْيِكْرَصُت نأ ُديِرُت ْيِل ٽضَرَع : لاٿ

 . ةَيَحْلآَو سيلا ةيشح ةّيشخ اَمِهْيَلِإ ْتَداَرَف ؛ يبلع ثول « ةيغؤلا زله ىلع احرار اتبع
0 

 كَ لَك نم تهان ؛ لهآ ملك ٠ اهئايِربك ةر اهلك ذده ىلإ تدار ؛ اَهَعَم ُتْرَسَعَتَ



 ۷ يعفارلآ قداص ىفطصم

 لوا يه تلا ةيقبقَحلأ ةبغرلا ىلإ ٠ ا ببم وأ يه يلا ةَيِلاَيَحْلأ ةبَرلا دعب

 ةع األ اهب دعت ةبغر : ولاَ

 تاك اَمّنِإ اَهْيِف انزل ر ديلا اه لإ َرْغاَص ٌةعْيبَطلا اندر مٿ

 و دبع ذب ناتي قا ان للا ب بِيِذُعَت ف ٌةَبْعَلأ اَذِإَو « ِناَيْضِعْلاِب ىَءاَرَتَ

 ٌدبَتْسَي ن هعفدو ِهِيَمِرْجَت ْىَلَع اَراَرْصِإ ناک اَ لالو ٍلجّرل عاضخإ ىلع ٌداَرْصِإلأ

 اَيَلَع ةًأرَملأ ِتيِنُب يتلا « ةحبرّصلا يول ةقيوعلا وِ نإ رطل اهنآرو ٠ ةللذتت

 ! يِناَحُت ام ىلع ربو ي اع ْنَأ َيِهَو « ُْتَبَأ مَآ ٽَءاش اش

 اإ ْتناَكَو ؛ بح اَل ْقاَفْشِإ هَل ٠ اَِيَلَع ُهَمْشَي اًذلَم َناَكَو ٠ اًِلْفَع اح اھا انآ اكأ
 تاكو . ةَمَمَشلآ ِناَسِِب ال ٍقْدّصلأ ِناَسِلِب ْنِبجَأ : ْتَلاَق ويف بار نأ ْنَع يِِلَس
 يذل ءال ادله اَهُنْفَيسَو ١ عنّدلآ عم هلي نأ ٌمطَتسَم ال َءاَكباَِتيَع يف ف نإ : زت

 كبت اَهنأِل : ْتَلاَق « ! عدلا َباَرْخِم : اَهْنَمَس هوَ اهراد يف اَهَل ْتّدَحَنأ ِدَقَو ١ یک ال

 ۰ ! ْطَنَق تح َءاَكْب ال « ٌتُحَو ةالص َءاكُب اهيف

 تحب

 . . ئَربكْل ةَِيطلا تشاَط و ت

ê e # 

 ؟ ئَرْبكْلا ةَشْيَطلَأ اَمَو : تلق

5 

 : َةلاَسَرلأ هذه ىلإ ثّبتك اَهنِإ : ل لاق

 أ - ٰيِمْبلْعَت ىلع ْيَتلَعَجَو « يل لذت ْمَل َكّنَأ اَمُهُدَحَأ : نييس ئيتالذَأ دق »
 يت رت : قو فرق ف تر علل ارل أ تيت قو للا ب هك

 ينحر هيلا رغما اأ ؛ ئكزألا ةقرخمْلا يه ِهِذاَمَو ٠ َّيِطْخُس نأ َبَجَو اَذِإ يح .
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 . 5 اهب ٌرْعشت لھف < ِكَحْوُر قناعت يحوز ُتْلَسْرَأ دَقَف « ُدْعَبَو ١

 اَهْل تْعَّرْسَأَف ٠ اًهْسْيَطَو اَهْهاَمَس ْيِل ِرْهَظَو « اًهتفخ يل ثبت َةَعاَس ُتْمَجَوَف : لاق

 ْيذّلآ ٌيِنْوَئاَقْلا مكحلا ُلْفَع الإ هَل لفعل ٠ . ديَمَكْحَم يف يِضَملاَ امدا اَڄ

 َنْيح اَذك ِةّداَمْلاَو « اَذك َتَدَح اَذِإ اڌک ةّداَمب ُدََمُمْلَ داتا الإ يف نامنإ لر هيت ١

 . اَذَك مِرْجُمْلآ ُفْضَو ُنْوُكَي

 زملآ مْلِع نوي الآ ؟ينَلَعَت يلا مليا َُه ادعم : اهل تل
 لس مص نس

 ؟ ٍدِحاَو لمَ ةَلِماَجل ِتّناَك اَذِإ نْيلَقَع تاد هت هتبحاص

 ؟ ململ : ْتَلاَق

or 
١ 533 

 افلا َلعَج يلا َرُم ملو أو : ْتَلاَثَو ْثَدّهتتَو اللف تَقَرْطَأ َمُث ! اًهَقْرُشْعَم وأ « اًهقشاَعِل
 يذلا َرْه ُمْلِعْلاَو . . . ةياور ٌجاَوَّزلا َبَلقْنَأ ولو اَمْوَرْفت ْيِتَّلأ ةياَوَرلآ داشزإب حور كاته
 هجا نأ اَهيَلَع َبَجْرَأَو « اههْجَو ءاَيح فَكَكَق اع م « اَههْجَو نع اَلا باَجِح فق
 يسجل ةأرَملا أَطَخ َلَعَج يذلا َرْه ُمْلِْلاَو . . . ملء ةَِرْعَم اهَقرْغَتَو ِرَخآْلا سنجل َقِئاَفَح
 يذلا وه ْملِهْلاَو . . . اهْنِم بّرَهْلَأ ٍليَس ْيِف ال ٍقئاَقَحْلآ ةَهَجاَوُم ليس يِ ماد اَمُدْنَعاًوُفَْم
 ... لأ توو ةا اتش ااو او أ هل هل يخ ةت تلا ع ےس ےس

 يزْبزَع اي ُمْلعْلاَو . . . ٍسْمّشلآ ةّمشأ نامر ء تشاو اَول ماج أرَ لا لاد
 او نال يو تق ر هت ال ( سم) َةَطْفل ةَطْفل ٍملاَعْلأ اَحَم يذلا معلا َوُه

 # د #4

 « اهصئاقتو اَهِتاَوَعَم ملت هئاكو ! ةأرمْلِل داف مْلِعْلا َنأك : اهل ْتْلُقَف : اَهُبِحاَص لاَ
 . . اًهيِساَحَمَو الاف ملغ ال



 م يعفارلآ قداص ىفطصم

 اهسأَر ْيِفَو + شا لقَع اًمِئاَدَو « اعاد یشن لمع وه ةأزَملا َلْفَع نکو ءال : ثلا

 يف اَمَو َو اراذل َةَمُمَتُم اهتسرذم نكت ْمَل اذإَف ؛ اهِسأَر ٰيف ائاد اَهبلَق وجو ٠ اهبل ُوَج اَمئاَد

 : عراَّشلآ يف اَمَو َعِراَّشلأ اَهْيِف ْتَمَمَت ؛ اًهِراَد

 حالو « مْلِعْلا يف اَررَُم ارم بلآ ة ههو بألا َنْوَكَي نأ ٍطْرَشِب نكنَلَو ؛ ةأَمْلِل ُمْلِعْل
 ه هر 28 سا ,ةم هع 7 7g ت وپ ا ر 97

 « ليلا ف اتيا ايش جززا ايو جزا ؛ ملهلا يتاقَح نِ ةقيفح الا َةَعاَطَر

 نري هح لح و اذهب ٠ ُملعْل اسب 5 اًياَضَق ةيِعاَمِتْجالآَو هيد ٌةٌرِجاَوَرَو ٌاَميْجالَاَو

 بابنأب لفشل عفر أدئو . ةيتنإلاو لَكَ ةَلْيضَملِل ةَيِْلِع َمِناَصَم ةا لَك يف ءاَسنلآ

 ةماعلا أزل َنِ أدبيا « ةا ةلوُجؤلا
 رب نم ةمألِل ريح يه « رِذق لفط اًمرْجح يف ُةَحاَلَمْلآ هأْرَمْلاَك  ٍطْرَّشلآ اَ ريع اما

 بلا نِ ةد جرحت ةيندأ
 ةييدألا تالف ِييَفيِدَص نم ميلا ينتءاَج ٌةَلاَسر وذم « نأ َمْهَر يزرع اي زظْنآ

 اَهَلْوَق ْمَمْسآَف . . . لآ

 « . . . ٍبْيَِصْل اَياَمَح ضْعَب ْيِف شيعا ينال « ٍلاَمَجْلآ يف َموَيْلآ شيعا اأو ... »

 يوقلا هِرْذَص ىلع ْيِفَن تيت اَمتيِح َكِلَذ ُتْفَرَع ؛ ڏيل لح ٿوم ايلا يَ »
 « . . . يِرْذَص يوقلا ِهِرْذَص ْىَلَع ثبت امتيحَو

 َنْيِح ٍتاَمْلَعَتْمْلا تافل رك ْمْلِع َوُه ادم نا ُمَلعَت اَمَل َتْنُك ْنِإ ؟ يزرع ب َتْعِمَسَأ

 ةأزمْلا ةّيّرخ َّنِإَف « ْئَمَعْلا اًذنَم ةَمْوُكُحْلآَو ُبْحَّشلأ َيِمَع ْئَتَمَو . ُهْنَلْعأَف - ٌجاَوَّزلأ ُدَسْكَ

sa. 7F 
 ؟ ادام اتبحاصل تلق

  reا عمو م مكي سلا م سكك روح ور كن
 اًماَمْسأ ةَرْيْغَص ةياور اَهِيف بتك ًاقاَرْوأ جَرْخأف هبْيَج يف ُهَدَي سدو . . . اذدَه مث : ل

r تر 

 » ةشئاطلا (

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 یورک ج١ ےل تقلا يغرد 7

 ىف هنود اَم قاّسَم ىلع بتاكلآ طح نم ُهاَنْلَقَت « « ٍةَسْئاَطلَأ » ةياَور ُلّصَحُم اَذنَمَو

 هذه نأ يل 0 ام ِتاَمْرُبْلآ نم اًناطْعَأ دَقَو َرَبْخْل رپ ّنصق د يذل ودرس ىَلَعَو 2 َقاَرْوَأ
 و و وا ل لا بقيت نم يه ةا

 2 و ا ر ر ر

 اًهْئم : اسر ُبْتكْل ِهِذلَهَو ؛ اَهْيِف ليف اَم الو ْثَلاَق ام نام ال لآ ةريفتسفلا ةيدألا

 ُلَزَْتَو « ِةَتَمُمْل حورس ةر ةي ةَياَورلا نم لر اهلج يهو ‹ ضيِفَتْسُملأ اَهْنِمَو ْرَجْوُمْل
 هاش ُهْضْمَب كلَ لكك « اًضْمَب هّضْعَب خب بشي َكِلَذ لکو ؛ ةيضتفملا عملا هارن اهني لَ 2

 : (ةقيطلا) بي لَ

 ا

 مِهناَمِنإ يف اوُبْيِص وئئصأ َنْيَذَنأ ناسا و ا وأ ص نع
 لإ ءْئَم لک ارق ة َنَدَمْلا َنوُفَّمَسُي اوُبَمَدَو « ِةَلْيِضَف لكي مهن راف رفا
 :َدَمْلَ

 ت

1 

5 

 ّيمّللأ َلَمَع الإ ُلَمْمَي ال هُ « اّضِل ىَعَسُي ْنَأَو اَّضِل نوي نأ أَي اًِيِرَش فقع نو
 ُفكْنَتْسَي اج هارو ؛ ) ٌيِعاَمِتْجالَ { ٌنهخيرات ْنِم ِتاَيتفْلَأ ةَقِرَس َو ٍفاَمَعْلَ بالتسأ یف

 0 2 س 4

 ٍِفَرَشَو ْىَراَذَعْلا ةايَح يف َقيِرطلأ مطب نأ الإ ىَبأَي مث « ٍقْيِرَطل عِطاَق ٍفاَّضْوَأ ف َنْوُكَي نا
 ِءاَسَسلأ . E ص

َ 

 سا فر م ودم

aمسحت ةَلْوُفْضَم م ِهْوُجْوِب ِتاَمَّلَعَمْل ِتاَيَتَفْلِل َنْوضِرَْي و َنْيمّلَعَممْل اشا كيلزأ رك رب مرسم نحر “و ر  

 « م ۱۹۳۵ ناريزح /وينوي 4 = ه ٠١١٤ ةنس لوألا عيبر رهش 31١1 . ۲٣ : ددعلا ٩ ةلاسرلا» «*)

 . ١١١51١١١ : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا

 . « هش ۰ هرم الدب ٩ َدَهْشَأَو 3 : ٍلْصَألا يف 000(



 نفي يعفارلآ قداص ىفطصم

 ِناَكَم نف َةَلبَمْلا َنْعَضَي ٍتاَمّلَعَتمْلا ِءاَلْؤَم َرثكَأ َّنِكنَلَو ... َعْفَّصلآَو بحل
 ّنْهَرَصَبَو ؛ ؛ ُكِسْمَتْسَت ال اَياَقَب ْتَداَعَف َنهِنِف لآ َةَرْيِرْمْلا َلَلَح ْدَ لل كا عصا

 ۽ دري الو نزحت ثي نم اخر نول نسل ارح وي احلا

 بسلا ّنِم َّنُهَجَرْخَأَو ؛ َنِهِدِئاَقَع ْيِف ْتَناَك يتلا َرَرُصلأ ِتَحَم ارَوُص َنِهباَمؤَأ ْيِفَر
 ُيِزِيرْعْل “نَا كلذ هَل سبل نل ٠ ُايحْأَ هّقِعْلا رهف « هب هل هللأ َّنُماَمَح يذلا ي 9

 كلو ةَيِعاَمِيْجالأ همسر َراَعْلأ َنْيَشْخَي ٌنُهْنِم ٌتاَريِثَكَو ؛ َةَفِعْلاَو اَلا نو يت ْيَذْلأ

 « ٍلِيلْخَتلا نم اًهْجَو ٍمِنِرخّتلا َنِم مْجَو لكل اوُدَصْرَأ ْدَق « َةّيِعْرَسْل ٍلّيِجْلا ِءاَهَق ف ةيشخ

 3 ديل

 حا
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 ٌةَجاَح ِهْيَلِإ َن ب الآ ره مثإلأ عام َحَبْصََ

 ِتالهاَجْلَآ ضْعَب ْيِفَق ؛ ُلَمَعْلا هب يذلا لفعل َرَْغ اًناَيْحَأ ْنْوُكي ريفا مب ْيَذَلأ ُلْفَعْلاَو

 يهو ٌةَرْكِفْلا يه « ٍشْخَرلأ ٍزئاَرََك ةَريرَع - نيدو ٍفَرَّشلآَو لَو ِءايحْلا ُلْفَع وكي
 خِيقنتلَأ اهي عي ب ر لمت لو ین ل ایم لمعلا ةركْفلآ اَدَبَأ يهو « اعْيِمَج ُلَمَعْل
 ةَرْيِرَع َكِلَذَكَو ؛ اًشْحَو ُهَقَلَخ ْنَمِب هام الإ شخرلآ ةَرِيِرَغ اَمَو . . . ُيِفَسَْقْلآ الو ُيِرّْْشلآ
 تص

 نأ اَهَقلَح نب اهنا ةقيِمَح دنع يم ألا نف ٍفرَل

 بسحب هارت ضا ملا ٍماَمَْ يهل ناك َكِلَذ نمو « أرَ لام أَ ةأْرَمْلا َفَرشَو

 ٍتاَملعَتْمْلاَو نمل نم ُتْفَرَع نم خا ؛ اًهَمْكَح ٰيضَقتَر اَهَعْيَر غْيرَنَو اَهَرََن هيف وظن
 ىَلِإَو « ٍرْيثك يب حُماَستلأ ئىَلِإَو « ةّيِكاَريْشالا هذلهب ئَضّرلا ىلإ ةّيمْلعْلا مهتَعْبيطب اؤّهتنأ دق

 ف ِقَلْغُمْلا نْضِحْلأَك ِتالِهاَجْلَأ ُضْعَبَناَك انه اَه ْنِمَو « اًرذُع لبق ال امف راّدتعالآ عضو
 . ليج دزو ٠ وَلا زر , نضل نره تالا نخب ناكو « رولا جا ةئ ةَ

 ةّمث َنُهاَرَتَف ٍلْهَسلآ ىلإ َلِْنَت ْئَنَح
irr 1ةّيباَسولا نأ تفّرعل تفرع ولف « دتقيقحو نبدا ئنعم ْنَع ُتاَمْوكُحْل ٍتلفغ دقل 8 7 1 ل 7 هوم م 1 يبوس هم < ا 0, 1  

 ْيِفَو ٠ اَرَكَذُم اًضاَخ اَعْوَنَواَماَع اًناَسْنِإ ٍلْجّرلآ يف نق ؛ اَمِهِيَلك ِمْلِعْلآَو نيا الإ موقت ال
 0-2 1 ١ 1 12 ر ا رم 1

 5 : 1 : 3 ١

 ْيِْلَأ وهو « نْيتزيرغلا َنْبَب رِجاَحُي يذلا َوِهَو . ةّيقالخألا ةياغلأ ٍرْيِرَقتَو ةليضفلآ ٍقْيَقْحتِب if هس eT سوس © اسر ui رس صدي SKI A ° همم هم i عمر
 ع 5 ا كه ل ىو ماكر 2 روو سس هي مور ےس 2

 ةّيحْوُرلا تن « ةّيوق لعتلا ةعيبط تناك ناف ؛ ملّعتُملا ةعيبط ْيِف ةّيحْوّرلا ةٌوَقْلأ عصي



 « ملقلا يو د ۱۷۸

 يحوز عَمْجَت ْمَل « ةد هذه يف ٌلاَحْلآ ّيِه امك َةَقْيِعَص تاك نإَو ؛ ةَومْلَأ يف ةَداَيِ

 . ُةُديرَيو َرخآلا اَمُهالك يلي « ٍنْيَمْعَض ٍمّلعَتْمْلا ْىَلَع

 e د 3#

 ْتَصَنَتْمأَو اهَبحاص ْتّدَص ْدَق اَمُهاَتْلِكَو ؛ َةَمْلَعَتمَو ةلهاَج ناف امم ٌناَلْفَو نالف

 ٤ ُبْسَح اوُدُص نل امدودص و« شخوْلأك اَهّنِإ : 6-5 ُلْوُقَيَف ةلهاَجْل ام ؛ مم

 . . لَم ارحم م اَدِهاَجُم ٌيِبْرَحْلا ئَْعَمْلآ ايف ٠ اناَمْنِإَو اًهِتلْيِصُف ْنِم روث وُ لَ

 ب کو از امیر درو ارنا رک ا : ههنا

 لَو ناَمِيإلآ ال اهي ٍلاَمَجْلا َءاَِرْبِي - يضر ام َرِخآَو ٰيِضرث ام لأ هب ْيِضْرْت اهلالد

 . اَلاَيتحَأ َْيرَيْوَأ اًعَمَط ديري ْنَأ عماطلل ٌءاَحيِإ اهناَكَف . ةَلْيِضَمْل
 e ت ر ما هيب لل

 ُءاَفَعَض ْمُهَرَتْكأَو  َنيْلَعَتْمْلا ِناَبْشلا نم ِناَمِئإلآ َءاَمَعَص نإ : يل لقي اذه نالو
 هلا بلك نويل اع ملأ 6 تمل « ْمُهَرِاَرَس َتْوَلَبَو ْمُهَرْ مآ ت َتفْقَح ول - نانإلا

 . (راَجْنإلل) : اًهْيَلَع بيك ةيِلَخْل رال داك الإ ِةَمّلَعَتمْل

 د 3 2

 3 ل مك رف

 : ٩ ةشئاطلا ١ ٌبتاك لومي
7 

 نم اَرَذَح نْيعْلا حف ةَسايس يه ِتاَمَلََملا رك ةساَيس نأ يدع حص ْدَقَم انآ اأ و7 ص
 . ْطَقَم ِدحاَول ِنْيَمْلا ٍضاَمْعَِو ؛ اًمْيِمَج ِناّبّشل

 .ةَعركُم الإ لص الود هنأ الإ ٠ لا ىلع هلك ؛البا ره دال دعو
 امركم « ٍدِحاَوْلا ادله ْنِم اهل ُب ال انا َرْيَغ ؛ ٌلِصَفْنَيَو لصيف ٠ نذل هد ف وعنوأب وَر

 اَهْيِناَعَم فس ُفْضِن ةاَيَسْلآَو « اًهَدْنِع رْبِكتلل اًعِضْوَم َكِلَذ يف ُلَعْجَي ال : ةاَيَحْلأب اَهَبَلِإ يح اي ملعتملا

N TOT 
 . اًهْسَمْلَي ال « ْعاَعّشلأ » َماَد ام « اًهسْفَ
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 ةَأْرَمْلا ديت اليك « هدرهعو هطْوُرش ْيف حْوَرلأ الإ قْبِدَصلَأ كلذ نؤكي نأ بأي ُنْيَدلأَو
 ماو

 َنْوْكَي ْنَأ ُبِجْوُي ُمَمْلاَو ؛ ْتحْل َوُه ُقِيِدَّصلأ نؤكي نأ بأي ال ْملِعْلاَو ؛ اه ديم ْنَمِب الإ



 4 يعفارلا قداص ىفطصم

 نم اَهِدَبْكَأَو « اهتفول ُقَلَمْخُت َلْئاَسَو الإ « ُدْرُهُع الو ٌطْوُرُش ٌتحْلآ نف رسو ؛ ُتُحْلأ ره
2 

 هلا نعمل قرب « تِيَح يعل نمل همت بلا طلو ؛ ةعندَخْلاَو قالار بذكلا

 اَمَك بح اَهَل َفَسكْنأ الإ قش داع اَُمدتخَي أرْأ نم نو . قرش امم فتو هَل ثمل

 . ( ُكَسني نيج ) ُنصَللا فكتب
 9 غ

 : « ةّشئاطلأ 8 ُبتاَك ُلْوَقَي

 اهن ذك نمو . (يينأ مغ يتززع) نع وبات طولا يف انو ب ال ةَ كل

 ٌةّصقلا َلَعْجَي ْنَأ اًهَتَّصِق ُبْتْكَي ْنَمِب اقبلَح ناک  اًهِتقْيِرَطَو اهجَجُحَو اَهِلالْديْسأَو اَهِراَكْفَأ ْيِف

 . ٌةَحَلَسُم اَهِلَوَأ نم

 ايلا تا مو + (يِْنأ مل بلا ام يئ تدر ام يضخ دب ىلع ُتْهَراَكَت دم

 تخت ممل ةّيِسَْش ةَملَكَب اًهَتْحَراَص نأ َرْيَغ ريغ ؟ اَهْنَكَحَم م عبو ايراد نأ

 و هلع يو انام فلک نأ د ْءْيِربْلا هللا َوُه اَمَنأَو « ُبْحْلآ ال ٌةَفاَدَّصل

 بحل اذنه نِ ْوَلَو . . . ِةَقادَصلآ نم اليف ىلع ةَقاَدَص نكيلَو « نك : ْتلاَق

  ةَأْرَمْلا لفعي بطي ٌبْحْلأ نم ا بذُكَي الْیک ٌقُدْصَي ال ا يلا رگ

 اها م ج ا . ( ِقرَسلاَو ) نيكل عاهل اترو ابجي امنيت ام وأو

0 0 0 

 3 ؛ الآ اَهْلَمَأ كنم ءاّبشأب نكنلو < ملألأب َكاَوَه نف ُمّلأتَأ ال 51 يل ْتَبَتك
 ميسو

 .. نزعل امض مْ مَ ب ْنِكلَو « ِنْرْحْلَاب نزخأ

 « كنم ارونو كنم اًمالَط يل َتْلَعَجَو « تاهو موو ءا يل تنص كَ

 ؟ ٍةقاَدَصلَأ َنِم عّْنلأ اذه مس هنأ ام یر . َيِلْيَلَو يراهن اي

 . ال ؟ ٌتْحْلآ ُهُمْسَأ

 . ال ؟ ءاَيرْبِكْلا هما
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Aملقلا خو  ) 

 . ال ؟ ُناََسْلَأ همش

 ْمَمْسَت الأ ١ يبت ْيِطاَنْلا یر الآ . ب '
 ادله . . . ٌةمِراَبُهْسْمَش ٍملاَع يف ايخأ ن نأ ُدْئِرُت سائلا لذَع ئاب وأ َكِلْذَع ياب ٠ ْمُرْصَي بَ

 هذن ِدَّدَعب هئاَبَح درمزلآ نم ادفع ىلإ تْيَدْهَأ ْوَل ؟ . . . فارغا بؤلشأب يِنبِتاكنَأ سا مم وكر كم سك رمال سوك 7 7 ج و

 اَدَع َرْثْكَأ عُْمُدب ةدجاَو ةضْمَع ْيِف يكبأل نإ ؟ ٌظاَملأ يهو فْيَكَف « الي َتْنُكَل ِتاَمِلَكْل
 ! َكِيَبَعَو َكِرْهَل ْنِم ظاَقْلَأ َكْلَيَو ؛ ينازخأَو ٰيِمالآ ْنِم ٌعْوُمُد َيِهَو « َكتاَمِلَك ْنِم

 تمد ام ... "555 ور ٍتاَقاَرْْلت نم اه رطنأ ةعضب يل تښتک ول رض ناک ام

 َسْيَلَو « ْيَنَع ناريل لإ ٍةَعئبَطلاِب كَل َسِيَلَف « ةَلرُهَكْلأ اَنآَو ُباَبَّشلا تن ؟ نم رشت
 . ؟ َكِبلِإ ُنِيَحْلآ الإ ٍةميبَطلاب يل

{ 

 # دع نإ

 ينا هم هملغأ يذلا كلو ؛ ئسفت اهي يتعد تيك الو ٠ احا ك يرذأ ١ sg of 4 2 سك ةم امرك ر سيري ےک تو هے ع5 يل

 4 ؛ ُهُقْيَفْحَت وه َنِكْمْمْلاَو « رل اذه منم وه ليجتسملا نإ : ْتْلُقَو اَهَل ُتْعَداَخَت

 ق: نِي الدب هلل : ِلضَألَأ يف 0(

 . ىلع مسرلا اذه لامعتسا صب ؛ Telegraَme وأ Telegraphe > ةيقربلاب اريحا فرعام وه (۲)

 قاطن جراخ رظنلا وأ توصلاب تاراشإلا لاسرإ قرط ىلع لدل اًميدق لمعتساو < ٌيبرْهكلا لسارتلا

 . ماّسب . يناسنإلا توصلا

 لصألا يناملألا يزيلكنإلا يدوهيلا دي ىلع م ١86١ ماع تَسَسات « ةيملاع ءابنأ ةلاكو « ءالاعت5 (۳)
 مهسألا راعسأ لقن يف لجازلا مامحلا ًامدختسم ١849 ماع أدب ثيح « ندنل يف رتيور سويلوي لوب

 سسأ مث « سيرابو نيلرب نيب لصاولا فارغلتلا كلس يف ةوجف دسيل ليسكوربو نحآ ةنيدم نيب
 ءم 1864 ماع ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف هبتاكم رشنب أدبو ؛ م 180١ ماع ندنل يف ةيفارغلتلا هتلاكو

 ثدحأ لقنت يتلا ةيملاعلا تاسسؤملا ربكأ نم يهو « هخيرات ةياغل ةّيح ةسسؤملا هذه تلازامو .

 ۰ ش . ماّسِب . راعسألاو تانايبلاو ءابنألا



 ۱۸۱ یعفارلآ قداص ىفطصم

 اَنْ رمالآ َناَكَو « اهيو اَمَرْكَم ئل ُفِعاَضُت يه تدبر « اهنَع ُتْفَحَأَو  اَهَل یز

 . « ْمُجاَرَت ؤا ٌقفرِهِِفَو اَمْرُجُم ُمْوُجُهْلأ ْنْرُكَي ال بزَحْلاَو ٌبْحْلآ يف » : ثّلاَق اَمُك

 الإ كلذ يف اًههِبْشُي الو ؛ ِةاََألَو رب ِرْبّصلاب لياقت فيك فرغت يلا يِ اًمَدْحَو َةارَملا نِ
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 ُنْوُكَيَس مسول اًذلَم َّنِإ : اَهَل ُتْلق ناب اَيَلَع تلا ؛ يشر الإ يدْمأ ْنَأ یاس

 ی ا 3

 ا ًءاَج هَ داوم نيكو نیب ل الب یم دو اققنِوَص هش

 ا ٠ يف يف لوقا يرو واهلا ىلع تَرَ

 رق ياض ىلإ تيس من ؛ َةيِكاَب ْثَبَهَدَو اًنْرُح ٿرن
2 0 2 

 يف ٠ اَهعَدْخَم ْيِن اًنالف اَهَبِحاَص ريز نأ تَعاطَتْس ةبزدألا ةف اهتقيدص نأ ََنئَدَح

 ؟ كنا يك : ْتُْق . ليلا فَصَقم « اهله نيب امرا

 ي م ا قوق لغت ۲ کک

 ڈنر « رځسلا قر نم ةر ىَلَع اَذَك باک يف ٿ
 ءاتشألاب هن لا لإ بَ تخ بو رولا قط اهن ؛ رمق جش ی
 . ِتاَملَكْلَأَو

e اذ 

 مبح؟ لأ

 م ساد
 يف وحبل ٍتَقلطَأَو ٠ هفت مو اها باب ثقاَجَأَو « ميل اَبِحاَصَو تدع 0

 تاكل نو سم عطاه لجو ء طعما نال ئي ةَفِصاَعَر راثأ ربك ٍرَمْجِم

 م هر

5 E © 



 ' ملقلا يخَو» 1۸۲

 « اهنالفَر َةَفْيِدَّصلا َكْلَب ْنَع ريس َرْهَأ ئرذأ اَمَو ؛ ْتَلاَق اًدَكْنَم

 ؟ . . . ةّياَبَّضلأ َتْيِرْفِع اهل نؤكأل ٠ نينالُف » ْنِم

E 2 2 

 أَو « يذق يف تَعَقَو اهب ةعذل نأ هيلع فَي مَ
 اَهْلْضَف ىلإ اَمُهَتياَور َلْقنَي نأ َدُب ال - ٍرَخَآلآ ْيِف اَمُهُدَحَأ عَمْطَي ة أَم ٍلُجَر نيب ٰيق رقالتلا ةرثك

 ذَق لُجَر ْىَلَع ٍةأَرْمأ ُحاَحْلِإَو ... ياهلا قط ارم ايش فيلا يف لَم نذل

 يه ْنِإَف ؛ ةّيئاَسْنِإلآ يمْييَط يف يذلا ٍديقعَتلِل اهضْوَعت َرْه امن « اَيَلِص ْنَع اجو ا

 ناك ِةَبْيجَعْلا هذه ٍلْئِمِبَو . اهتاضعُمل ّلَح ْنِم ُدِيِقْعَتلا اَذلَم اَهُعَدَياَمَلَقَف « ْتَنَعْمأَو ُهْنَرِباَص

 دقو , بحل دَ نإ ضبا أ هيف لَ ذو ؛ حِضاَو الو ٍمْوُهْفَم َرَبَغ َناَكَو ادق َدْيَقْعَت

 ةَْرَمْلا ٌبَحَأ اإ ٍلُجّرلل عقب ب َكَِدكَو ؛ رسل ُلَمْعَي ال ام ٍسْفَتلا ٍتاِلاَح ْنِم ةَلاَح هِِف ُلَمْعَت

 . ( َرِباََو ) َتبنو َنَعْمَأَواَهِتعِط يف يذل بقعا َضرَعَف يدوم نَع تب

 ناو « ئاير َبَلَغ ْدَق اَهَرْبَص ¿ |
3 5 

لق يف ئئزألا ةَرَجْلا ي ر
 « ةي ميف تَمَرصأَ ي

كي ميلا ينج نيج
 صحو با

 . ّبحْلآ عااد ٍنْيَحْلآ لو اهو ئَرْلا اح راطُ اهبل ُهَلَسْرَأ انا دَ
 دا
 ع

e 52 
2 

 9 هل نارا ال للو ارم 1 برشا 0 J ` باكل ادله يف هَل لومي ةو

 ِتْلَعَج . تلا يلق نو زغشلا يع ذو « رخل نبع نفر الإ كييك كاتم
 . « ... ةَجاَجْزلأ ادع ام اَينُدلَأ ْيِفاَمَو اند ُناَيْسِن ايف ريكس َةَرْظَت ( ِكَحِنَو ) َيِ

¥ 

 : ةَراَبِهْلا ذهب هُمتْخَيَ
 ل لأي  ارنش ء ازيا ءانع كيت يف يذل لعن ذل تاك ىف

 ص

 لوا ٌلْصَمْل اذنه ٌمِيْحَو « ِةَياَورلَأ َنِم م َيِناَنلآ لْصَفْلا يف ٌرَطَنمْلآ 5 َدَو ادله دلع

 . (ةلْكَمُمْلا) ع فش ىلع ِةَلْبُق

3# 3 3 

1 IIE oz 00 هي سس I e elf o a 
 ِتَجَمَتْسَأَو . َكلذك اَهْيّمَسُت ْتْضَمَو « (ةّيعَبْطَم ةطلغ) تناك ةلبقلآ هله : ْتَلاَق



 AY ىعفارلأ قداض ىفطصم

 0-0 5 ب سا هوان Eo o 031 7 ەر هم هر

 اَمَّنِإ « َيِتَرْيَغ هب ْتَدَقْوَتْسأ ْيَذّلا باكل َكِلَذ نآ ُدْعَب نم الإ ُتْمِلَع اَمَو . . . طغت ةَعبطَمْل

 اهرکَمَو اَهِلَمَع ْنِم ناك

 2 د2 #

 : ْتَلاَق « اَهباَوَأ نم ةّدبآب َموَيْلأ ْيِنَءاَجَو

 يذلا حاَبضملاك َدِيِلاََتلا ذم ْئَرَأ أل : ُتْلُق . ٍدِيِلاَقَتلآ ْىَلَع ظفاحُم يهجر َتْنَأ

 . دونو ءايِض مَ لك ٰيف وهو موي لَك يف رك
 اوس مال مَْي لک ْيِفَرْهَوُرّركَتي يذلا ِءاَسَملآَك وأ : ْتَلاَق

 . رّرضل ا رأ عيدين ملا يب ِكْيَلِإ الو َنَلِإ اًدنَم سل : ُتْلُق

 «ِمُدَقَت يف ٌثِيِيَح ُنَمّرلأَو « ٌةيبروأ ةَيِمْلِع مولا هاَيَحْلاَو « ةاّيحْلا لإ َرُه ْلَب : ْتَلاَق

 ْمُهَتْوُنَسُي َكِلَذِلَو « ُنَمّزلأ ُمُهَتاَف ْدَق ومضت ٰيف َنْوُدِماَج ؛ ٍدْياَقَتلا » ٌباَحْصَأَو

 ُلَمْعَي ُصَقمْلآ خاف « اَمْيَق ايز ةّيدرَأ يف ث ْتَحَيْصَأ دق دق ليصل ذأ تمِلَعاَمأ . «نينرأتن)

 ؟ .٠ امم و قشير ات نم عطب ا

 ِرْصَعْلأ يب ةوألا “نامل اًدذنَه لمار < < رخام » اه عَمْس

 ةبردنكسإلا َنْيَب راطقلآ ف ْتَناَك اهنا . . . ةداهش ُةَلِماَح ةتالف َنَقْيِدَص ْن 0

 تاس ُرْمّسلا اَمُهَعَمَجَف ؛ ةّيئادتْبال ةَداَهْشلا ُلِحَت اهتريج ثم اَ اهم تاو ‹ ةَرِهاَقْلَاَو

 زل نب ثرتق یقوصو « وأ نيج هة , بألا ف فراق برک مب

 هَسْفَت ةَفْيِدَّصلا ِتكَرَتَو « ُهاَرْجَم اَمُهَتَْب ثْيِدَحْلَأ ئَرَجَف ؛ ٍفَرَطب نق ّلُك ْنِم دخأتَو « ايش

 مف ْتَلَعجَف ٍمالحلآ يف اناس نق ْتْعَصَوَو « ةر اهيجَس ىلع ثقلطناَو اهنا
5 

 قَتلَأ حور

e 

1 e 
o راس 

 . يت نب نفرو (شأنعلا) تيم نعت ذك اع لح ةر ل ذك

 ؟ ناهد َّنْب : اَمُهّلَأَسِهِعاَدَوب تَه امل . يف وه ٰيذّلآ ِنَمْرل



١ AE؛ ملقلآ يو  

 « َةبيرَو ةه 0 يف خانت « ءاَيَح ْتَقَرْطَأَو « ةئئادتنالا ةَداَهَّشلأ ةبحاص ْتَضْعََف
 مل 3 ؟ ةَرخ رش َنيِلاََ : اَهَل ْثَلاَقَو 2 اهئاَيح نم ابو 5 ةَقْيدصل دّصلأ اَهَنبَنَأَف

 ْنَأ اَنْعَسَي القأ ؛ ا تخش ني الآ ةأرَمل ر و اک الا تب
 1 ع

 نع رک ذأ هت اق عقم + يطوي ب قلاع نا

 ف ْتَأَرَو « ةَرْعآَتملا هي ةي رسل اهَتياَمَع ْتََجّلَو ةئئادتبالأ ُةَبِحاَص ْتْبَأَق « ٍقِئاَدَحْلأ ضْعَب ْيِف

 ام امرت ۽ هاك ىف ال اناس اتا مُر اًَهِراَد ْىَلِإ تَرَ ٠ هَل ةَطَقْسَم كلذ

 ! بحل ةي هيت يِ يلا َرْمَخْلاَو « بحل يِ يعج لأ تاشلأ َفَرَعَو
 هربا تو

 (  ٌباَّشلل تَمَعَر امك ) َرْكَس يه اراد ىلإ عج نأ ةَرِاَمْل ةاتفلأ عطس ملو

 َتْنِز الآ : اهِلَْقِب هِيَلَع يه ْتَباَجَأ تاسلا نم م ٍضاَرْعِإب اَمُهََاَوِر تمحو ٤ يف لإ توا

 ؟ ... (َوغَأَتم)
 3 2 م

 : ةشئاطلا 3 تلاق

 كسلا هك وع يرتتم ب ا ا ۹ بة هع ل مج
 ِرْيَغَو جؤزلا َنْيَب قزفلا يف ... ةّرخلا ةاَرَملا َبهذَم نإ ٠ (رخ أتملأ) ْيَرْيْزَع ي معن

 ؛ وه هقحب َهَعَم تباث ثباَثلأَو . ءىراط ٌلْجَر ٌرَخآلََو ؛ ُثباث ُلُجَر لوألا نأ ۽ ؛ جوز
 و

 . . . اَهّقَح اَهَلَف هح تناك ناف .. . يل ل ور ا

 لصق ْنَع راسلا عقرب ْناَطِيَشلآ داك ( « اته «اَنُه ) ءو : ِةَمئاَطلآ باك لا
 ... ؛ ِةّسْئاَطلَا » ةّياور ٠ ةَياَوّرلأ هذه يف ثلاث

3 2 2 

 ٌةّصق ْنْوَكَي ُداَكْيَف رخال فصلا اأ ؛ ةَياَوّرلَأ فص يهي اته ْىَلِإَو : نحن لوقت

 . « ةئئاطلأو شئاطلأ » : اَهُمْسَأ ىّرْخ

 ىعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 ذم « بح ُلاَسَو اأ ىلع اَهِرِهاَط يف ارق « اًهيِاَص ى وبال لَ ُِياَسرَ
 ىَلَع ب ارق « َرَحآ اًماَلَك اهمالك َءاَرَو َّنِكلَلَو ؛ قاَشْعْلا اهب ُلَسَرتَي يتلا نوفل يف ٽي

 ( اَهِيْلُظِب ) اَهْنَحَدَم ذو ؛ عفترتو ىع اَهِِف راثلآ ةلعش لار ال ٍةَعاَمْلُم سفت خيرات ان

 اَهنََرَصَو « ُنّقَحََي ال جاو طش َتْحَن اَهْنعَقْوأَو « ريع ال ٍدحاَو نه يف اَهنَرَصَح ْذِإ ةاَبحْلآ
 . ُبِيِحَت ُلاَرت ال ٍةَدِحاَو ٍةَركِفب

 َوُه الو « اَهَعَدَي نأ عْيطَتْسُم وه ال « اهْنف ُئَحْلأ ٌنَجْسُي ةبثاخ ةركف ةاَيَحْلأ نْوُجُس ُدَسَأَو 0 مصر 06 o i ماو ر ےس ےس

 ؛ ةَياَهْن ىلإ دمتي ال هلوأ َء هلاك لاري الر ُدَتْمَي اَم ُهُواَقْس ُدَتْمَي اًذَْهَف ؟ اَهَقّقَحُي ْنَأ داق

 . باَدَعْلا ذب وه اَمَنِإ باْذَعْلا نم تاف ام لك نأ ةاّيَحلأ رشد ت لار الو ماتي ام ملايو

 الو «دْنِم ملأت ىت يقم ريع رك كَل َنْوُكي نأ البِصْفَتَو اهلج يف ٌةَداَعَسلَ
 يف ركفلآ سابجنأ هتامجو هِلْيِصْفَت يف ء ءاَقَشْلأَو ُهْنِم ُرَدْحَت َتْعَمِب الو 2 هم فاحت ىنْعَمِب

 : باّرطضالاَو ِنْوَخْلأَو مالا ُيَياَعَم

 ُداَكَتَو اهعاعش قرب ْيِتَلأ ةروصُملا َةَلاَسّرلَأ هذه « ةَشئاطلأ » ٍلِئاَسَر نم اَنْرَمْخَ ِدَقَو

 ا ا ْذَع اهْيف َيِهَو ؛ مْجَوْلا ءاّرِإب ةآزمْلاك اسف ِءاَرإب ُمْوُقَت

 2 هلآ ةساَط اَهّنَأ نم تطْئَمْلآ ْةَدَدَسُم « ٍبلَقْلآ ُةَلَتْخُم انآ نم ركفلآ
 ل

 ةنسلا « م ۱۹۳١ زومت /ويلوي ١ = ه ١705 ةنس لوألا عيبر رهش 7٠١ ۰ ۱۰۲ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . 1١87 ١٠١40 : تاحفصلا « ةئلاثلا

 ورت الجر تح اذ[ ٠ يلب هبات بنت ] « ةو ةَمَلعَتم ةا يهم « ةّمئاطلا رخت منح )0

 َناَكَو . ْتْضَن دق بة ادا وهي يم اَذِإ لْفطلا سي بحل اهي شاطق

 ؛ْيَلَع مزكشملا يئاغلاك نهم اإ : ْتَناَكَف « ِةَمَهْتلاِب اهتم َهتْيِمْرَيَو اًهَتلْذْعَي اًهِبِحاَوَص ضب رضع

 ا ا غا لا ا ۰ ب م ب



 « ملقلا يخَو» م45

 نم عملا هلق َْلَعَو ؛ ٿ لاو تنتقتو ةطالبا يف وَ الجن ا ناك املك ؛ بحل

 ُبِصْخُتَ رائلاب ىو ةبثرُغ ٌةَمْييَط بْحْلآ اَذلَم َنأَكَلَو ؛ ِمفاَصْوَأ نم ُةَمْيمْلا هيف درت ها
 ب یطغتو ٌبِصْخَشف ِءاَمْلآِب ضْرَأل یوو امك ‹ اهيِناَعَمِ یتفتتو اًهْيَلَع

8 
def L-2 

 أَو ارو اَهْمَحَأ الإ ةغالبلأ نم تبني ْمَل ‹ اَهْيَلَع َدَرَبَو هَتاَذَل نم ُتْحْلأ

 ؛ رضخأ نإ ةَحْنم ضرألآ ىلع هيس هيَسْحسَتف هارت « هع ی رل طم يح تالا ودي ام
5 5 2 

 . ٍةَحِّسل | دال ينسي َرْئلَمْلا َلِيلَقلآ الإ تبني

 لبق ناك ام ُهْبَجْعَأَو ُهئَسْخَأَو اه ام ْمَلبَأ « تلين ِةَهَوَرلَك بحل َةّصق نإ
 الو < يت أ روكا ونت ب ني لن انا رح كلا «٠ قا

2 

 ةَياَهتلأ َنْيَبَو اهتَْب يذّلآ َنِيِلَمْلا كلَ الإ َنَمْلآ نم ٌلمَتْحَت

2 3Ê 3 

 راما ور مر
 : اهبحاص ئلإ ةشئاطلا ةلاّسر ّيِه هذلهَو

 ؟ َكِتَقيَقَحَو يتقيقح ظاَفلأ ريغ َء كَل تدك ادام

525 

 راَجش ٍظاَمْلَأ ىلإ ْتَبْلَقْنا َكْيَلِإ ْثَهَنْنا ىس َيِعْدَضَتَو يعوض َظاَقْلَأ نأ ََلِإ لي

 َفْذَق َتْنَأ ينفذقتو « ِناََبْلا فاَرطأب ةَ ٍةَمِعاَلَأ ةَرهَرلأ ةَمْمَل يتاح َكَسَملَت نأ ِلْدَع ي

 ؟ منجل ةو اهي ةيَطَمَتُم صل دلا ءو ِرَجَحْلآ

 و كوم كؤتتم تاق اهي تنوع مه + ززذ زات ةت لَك ثلا نف نيت
 ! نط دت وأ لالتخآ اًهْيف َبْيَرال - ٌةياهتلار ؛ فقَت

000 0 

 و « ءال ُماَلَّطلَاَو َتْنَف هليل ام ؛ اَمَلاَع ئل َتْلَعَجَو

 ! ... َتْنأ تأ : ْئِمَلاَعَوْه اذنه . ُبِئاَخْل

١ 0 
N 

- 



 AY يعفارلأ قداص ىفطصم

 دراو ¿ اَمّسلآ مْوُيُع لَك اَهَِلَع تَقَبْطأ ةف اهّنأَك ٰيِاَمَس

 وأ فة « نا یان كل ١ يضرألا زال لک

 ١ نيل يف نيل اثذلا و يلح يلا اي ا َنْيَب اَم عب اي

 ف 31 #

Ir ” وزع EET AIF o فوه رن ْيِف ىطخملأ تنأ طخ َّمْوَل ٰينَمزلت نأ كنم لُمَْجَي ام . 

 | ْيْبُح ْنَع كيج رتب ْنَع َيِنْلَسَو ٠ يجن ْنَع َكْبِجُأ يح ْنَع يس

 ؟ َْنَع ٌفرَصْنُم َتْنَأَو ُمتْضأ ادام نل ٠ ٌبُحْلآ يف ُءاَيِرْبكْلا يل َنْوُكَت نأ يغني ناک

 ( ... ىف ) ! ئتنت نأب يم ىّضر يار ُلَمْجَي ْيِذْلا ِفاَرصْنالآ اًدلَم نم ايو

 تابسألا داك « دُ وه يذلا يملا بلآ ادم الإ كلينت ةَ نم يِ س
 ف م بولم

 ؟ نخر 0 ہو جلا ٌبقاعتل 7 2 . 2 ر سرا

 ؟ ٌقِيَتْحُم اض ره اَمّنأك عطقتي يمالكل ام

 .. تنا ٌرصِقتَت نأ ْيِد دنع نِ ره كلَ يراصينآ ندو « يرانا رش نأ ئن هدأ ا

 كش ال ِنْيِقَي ىلإ اهب ٰيهتنت دت ةايلا َّنكالَو « + قي يف و ةزخلا 7
3 

 هك

 حل

a 



 ! ... اذنه الإ كنم ِْيْبِجْعَي ال

 ۰ يا ئرت نأ طق َلِواَحت ْمَل كنا يع ٰيف ةَعفر كدنزيو 1 r 0 < e و ا سى

 ناش ْنِم عفر اَمِئاَد اَهَتفْلَي نأ أ كَ لمني يذلا للا بیش ال ةازملا
 سمسم عرج ر ه2 كل 000 2

 هم 0

 « دْيَرَتلاَو ْكَصَنْلَأب اهسْفَن ىلإ ثفلت لا يه ِناَسْن لأ نيف نول ِتْلَعَج ْدَق ةَعْيبطلأ نإ

 َنييزت الإ ءُ يش ْيِف وه اَ اَهَعْيِنَص ُلُجَرلَآ عَنَْي نَِف ؛

 يف صفت ةَلْوَجْولأ يف د َدهَرَتلا ّنكدَلَو < لجرلا دنع نالا يف دايز ةئوتألا يف درا

 ! ألا دلع َدْنِع لج لا

 # ف 2#

 . يلو َكَتْوَص : ني اهي ْعَمْسَت ِيِتاَمِلَكب َكتْوَص عقزآ

 ! ْيِنْعَمْسَي لَو :مدلخأ عتب امنا كثب تلياَحَأ تنك یس ا

 كب وأ « مجري ال ٍتّيَم ْىَلَع ّئجاَفمْلا اًهَءاَكُب هايل يب ْنَم َسَمْنَأ ام
 ! لاب ال بِيبَح ىلع

 ىَرَي ٌبُحْلآ ئىَمَعِب َباَصْعْلاَو « ٌرّضخَأ ٌرمْخَأْلا ْئىَرَي َيِنَّْللا ئَمَعْلاِب باَصُمْلأ نإ
 امرأ هلك رمل ًِصْخُشلا

 ُقَبْعَت هح ٌةَحِئاَر َكِلَذ َمَماَهَلَو ِءاَمْوَلآ َنِم ارام نوک نأ « ٌبّكَرُم ْئَمَع

 ئَريَف « ٌبْحْلأ ٍتاَعاَس نم ئلؤألا ِةَعاَسلأ ىلإ ري نأ «اًضِنَأ نَمرلأ ْيِف ْىَمَعَد



 1۸4 يعفارلأ قداض ىفطصم

 . ِةَعاَسلأ هذه مح ْيِف اًهَلك ايالا

 را هْيَذعُيو هَلاَيَخ ْيِحُي اَهِدْعَب نم لاري الق اًمْوَي ٍبْيَحْلأ ٌرْعْشَي دَ نأ ۰ دلا يف ئو

 راك 20

 ءاَيْشَألا رهط ٠ ايدل َْلَع راهتلآ جوك ٍدِحاَو ناس هْجَو َلَعْجَي نأ ٠ لفتلا ین نمد
 . ءال فتي هنو ر ِرْيْغِبَو ءونْوَل يف

 3 نك ني

 . ي ِاَواَسْمْل َناَْقُف الإ سالا يف ملل سلو « رولا َناَدْقف الإ مالل َسْيَ

 . لاجل ُلَمَع ال ةاَواَسُْمْلأ ٍناَدَقف لع ِءاَسّنلل ٍلاََرل ُهَلظَو

 7 فنا اهلا نم اعز اهفضتن ؛ يلم ٍةَمَلعَتُم نم اَيْنَدلَأ رست
 ُةَفْشاَع) : ةَمِلَكْلا هذه الإ امسا تخت : ب مل اک لع ور كت ذأ نکی

2 

 ؟ .. (نالق

 فيك
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 هَ وجرت لكن ٠ عاميجالأ يف ِءاَسّتلأ نيب ب َةاَواَسُم ال ةَأْرَمْلا فغض يف ْىَتَحَو
 بط و اَهَفْشِع نإ َلْوُقَت ْنَأ ةقشاعل َسْبَل نكنلَو ؛ ٌةَجْوَر انآ ُْيِع ةئعاَمِتجالأ

 هم رر و يي ےہ

 لاقي ْنَع ُمّلَكَتتف جت ةاتف هذلهف هَ ء ةاواَسُم ال بح ٍنَع مالكا ٰيف تح

 و ا را ؛ تملك اه ربع اهل بنَ الو . ةَعِاَطَو ةَرجاَ ره

 لا ةمِلكْلأ يح ىف لكلا ئَواَسَتَي نأ ٍءاَسّتلََو ِلاَجَولآ َنْيَب ةاَراَسْمْلا نَوَ

 يأ اًذنَه ْنَع ُتْعَجَر ْدَق ءال ءال

e ¢2  

 نزاو ْنِم ٌااَشلاب ذخَألا ىلإ رأل رج اهب هنآ سفتلا ىلع ٌرمتسآ اإ قلل نإ
 هم

 . ةايَحلا



 قلا يځو 1۹۰

 منشأ هتبرُحُيَسَو 3 با رطضالآ ع نم ّنِهِسْوُمن يف ٌرَمَتْس َدَقَتْس A | امم نآلأ نؤكلا قلق ر ءاَسْملَأَو

 يف ريخ ْوَل ناطْبَسلأ نإ ! لُجَرلأ ُفْعَض اَهأَشْنأ يل ةَيرَْمْلا ةأرَمْلا ّنِم عاَمتْجالِل ُلْيَ

 ! . . . يْوَزلا دجَن ال ةَدِساك هيلا َةَمَلعَتم ةر ةأر دوك نأ الإ اخ اََلِ لْكَس يَ

 ِتَالَيَمَأ ِدَقَل ! ٌءاَرْذَع هنأ نم روت نأ درت ٠ ياخ ِةَِئاَب َءاَرذَع ْنِم عاَمتجالِ ليَ

 ذك ِلُجَر ُبْنَذ َيِحَو الإ اَهَلْيِضَق يف طر رقت ةءًأرهآ نم اَم ْنِكنَلَو . . ٠ لاتقا ِِذَم نِم ضال

 هبجاَو ٰيف َلَمْهَأ
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 ُةَلأْسَمْلا ئه هذه ؟ ُكِلْمَت ال وأ اَهضْرِع ٌةاَمَمْلا ُكِلْمَت ْلَه

 تلا مدمني ال امم ٠ ال ْوَأ ؛ ْيِطْعُتَو َفّرَصتَت نأ اَهَلف ‹ ُكِلْمَت ْتَناَك ْنِ

 فر س نر ال يذل ُناَوْيَحْلاَف ؛ اهيَْعِ ةَناَوْيَحْلا ىلإ ُتِلَقْنَتَس ُةَيرَدَمْلأ هذه

 ! . .. ضزملا ةا

 ؟ للا ةأزملأَو لْجَرل اقْوُفُحَو اًطْوُرْش حاولا يف ُنْيَدلا ضرب نأ اع ناك ْلَهَو
 اًضِنَأ َوْه هردم دَ ! ُهاَفَسَأ او ؟ يذلا ني ْنِكلَكَو

% $ 2 

 َنْيِحَو ٠ علا ُدَقْفَأ كجا َنْيح ْيّنِإَف ء تشاط ْلَب « َيِزْيزَعاَي َكيَلإ ْيِتَلاَسِر ْتّلاَط

 اًمُدِجَأ َكُدقْف

 يعفارلا قداص ىفطصم اظتط



 فر

 يزف ی ىج

 ۱۹۱ يعفارلآ قداص ىفطصم یوزر 9 ےک

 ْدَقَم ؛ اًهِئْلِدَح ْنم ُهَطَقَسَت امم < اًهبِحاَص عم َةّشِئاَطلَأ سلاَّجَم نم ٌنِلْجَم اَذلَهَو 000

 اَذِإ ضْعَب ْنَع ْمُهَضْعَب ِةَساَيّسلا ُلْهَأ ُبَْكَي امك « ٌءىطْخُت اَمَو هيف ُبْيِصُت اَم اَهْنَع بتي ناک

 ةَيِهاَدلآ ٌيِساَيّسلآَو بْيبَحْلا مالك َنِإَف ؛ ُهَمّصَح ٌمْصضَخْلآ ركن وأ « ُهَمْيِلَح ُفِيِلَحْلا َضَواَق

 ريدي وأ لقي ُنَمَرلآ هيف . . . ةَلوَدلَآ قطن يف لب « ُهَدْحَو ٍمّلَكَتمْلآ مالك َسِنَل

 ا ةد ثنا س ES د مو
 وقاَدصل لع اقص مرت ينل وُ ُدلآ ِهِذاَهكةّيساّيس ةأر أ اَهأَرَي ناك َةَّسْئاَطلَأ ُبَحاَصَو

0 

 و2 ¢

 ِهِماّيَأ يف تّطَح ْذِإ « ٍلالتْخأ َسشْيَج ٠ هيمي اكو ؛ اهثواوَح يترط أ اهقنرط ف هلال

 همم كب زأ بیخ نا امم تدار ام اق تحال ومطر الع تما ام ام ْتَأَوَبيف اَهَنَلَتْحَأَو

 لوا ضل ىلع يش َّظ ئىأَر ٰيذَّلاک اًهتقادصب ِهكاَسْمْتْسأ هتْساَو اًهّيَح هِيَعَفاَدُم یف ناک ُلَقَو

 ئطُي الو « ٍةَستكِمْلاِب سكك الو ءءاَملاب ُلَسْعُي امم سيل اذنه . .ةَتيِعَت وأ هَسْنك وأ هلسغ
 0. 02 0 3 قم هرم سوس ر ر 572 ۹

 يشي وه يذلا رل ءافطإ وأ « هْيَقلُي وه يذل حّبشلأ ةلاَرِإ يف ُهتلاَزِإ اَمَنِإ ؛ ةيطغألاب

 . هس يلا نونا نشا نم ةرحشاو ٠ اترخش ضزالأ زل ئ هن يش لك یف 2 8 7 2 0 ٍ 1 5 ّ 0 ر 17 8 و 66

 نأ ىلإ ُهْسْئِدْفَت َكاَذ وأ . . . اَسّدَمُم اطْوُقْس ُهُطاَقْسِإ َكاَذَق ؛ نسل ادله ِءاَتْشأ نم تأت
aL Marم و ور ۳ . 3 6 م ۰ “ا 2 ت  

 لَو لا لف ب . ِهِطاَفْسِإ يف ةّلْبِحْلأ نم اّباَب هسْيِدَقَت ُلْعَج َوُه وأ ‹ طْقْسَي

 سقت ْنم ْثَعَقَو وأ هتف ذق ةأَرمال لر لاق اذإف ؛ ٍرَخآلَأ ّنِم ةي ةيرخشلاك اًمُهُدَحَأ
 ص د 3 اکی ا هدا مكر عر 3ر 27

 ةَمعاَّتلَأ َةَمِل رر ييف ۽ اهتاهتنا | اهسفن ْنِم عقو لج ةأزملا اهتلاق ذ 1 « كبح ١

 ٍظَع لالي ةَيِرْخُس ِبْوُبْخَمْلآب ة ةيرخشلا لكو « ةّيسنجلأ ةَحاَقَوْلأ ع ْيِناَعَم لك ةَعْيطّلل

 يذل راَزَجْل ةَمِلك اًهِنْيَعِب يه ۽ انآ يع ء وي باَجإلآَوٍلاَمَجْلا سف يف راش ةَ ير

 . «! ... ٌنْيِمَس ١ : لوقف « ٌيِْمّدل وخلا علاج يف َفْوُرَحْل یر

 ةنسلا « م ۱۹١١ زومت /ويلوي ٠١ = ه 1774 ةنس رخآلا عيبر رهش ٠١١ «٠ ١5 : ددعلا ؛ ةلاسرلا » (#)

 . 1١57-1١55 : تاحفصلا ؛ ةئلاثلا



 « مّلَقلا يو 14۲

 فلا
 « ٍسِْجْلِل سنجل َّنِم نم 4 ةئتفلا َراَهْظِإ مريو 3 ةأرَمْلآِ ٍلْجَولأ 5 هول ُنِيَدلآ مَْمَي اذنه

 ِتاَئِمْؤُمْلَأَو َنْيِنِم وما ِنيْغَأِل ع عضب مث ١ ٍبِجْوُمْلآَو ٍبِلاَّسأ نيب باّجحْلأ ْيِناَعَمِب لص

 يلا باب تج | كلف يف | نيكي اإ « رطبا ب أل دج
 نم دوك ْنَأ لإ بح َةَمِلَك ةأزَمْلا نَع ةر م ؛ اعم ٍجِراَْلآَو ٍلخاَدلآب ظن ةيسنجلآ
 يه امم اي راق تولا ني بج يك يه ذإ ؛ ريجن نم دوك ذأ لإ للا نع « امج
 اَميْجال اًهَقْدِص ِنْيدلَأ يف دكر الو « ٍعاَمِجالآ يف ٍقْدص ُةمِلَك

 ب ةمدن ف رو. درا يال زا لاج يا ا اهب قْرَمُحْلَ
 اًمأ « ٍجْوّرلَأ يَناَعَم ْنِم ٌقشاَعلآ َنْوُكَي نأ ُمَتْمَي ام َسِيلَف ؛ يناسنإلا ماظتلا
 رل اقتخو يه تاتا رات ةا ل لَو ٠ فم بز ذأ لت

 0 . ملل ذلت ال ْتَم ْتَماَد اَمَو « ذلت

/ 

 کک

 .٠ 0

 ٍلْفَحْلاَو بكلب ُرِصبُ ٠ ةَرُكَفُم ةطْيحُم ٍةَعِلطُم ةَ ةأر أ ةفّسلف ةشئاطلا هذله ةفّسلفَو 2 8 7 EFF e ا

 اكسال نيَلْكَش يف ِتاَوّصلأ رَت اَهَبُح طقس َدْعَب تَحَبْصَأ ذقَو « اًعِيوَج ٍثاَوَحْلَو
 اَهْطاَلْغَأ ىف َوُه اَمْكَو « دست ف وه امك ُهاَرتف : ٍدحاَو

 َوُه اَم ىلع اَنْرَصَتْقَأَو < ةَشاَعْلا ٍتاَحَراَطُم ْنِم ناك ام اَهسِلْجَم ةي ةياور ْيِف اًنطَقْسُأ دقو
 . ةداتْسألا نم ِءالمإلأك 000 م

 هذئمالت ريخ اَهَنِإ : ْتْلَقَو 6 ْنيِمأ مساق » اهل ُتزكذ : ةشئاطلا ُبحاص لاق ا رک عر f ا r ل ا 2 0
 اَمَّنِإ : ْتَلاَقَف . ةَأْرَمْلا رئرخت يف ئارال ةَنَس َنْيِئالث ةبرجت د اَهنأَكَل تح ... ( هتاذيملتو ) 2000 e لق رقم و وك ىو لسكر كوم م دمزو | 5-62

 ا 4 2
 اًمذِئمْلت ىلإ نحت انجاح امف « اَنيْعأب ٌةأْرَمْلا ِهِذَمَو « ةئيرؤألا ةأرَملا َديِمْلَي مساق ناک 5-5 ل

 « يربص ىفطصمل « ةأرملا يف يلوق * عجار هعقاوو نيمأ مساق ةقيقح نع ديزملا ةفرعم تدرأ نإ 2(
 ىف ثدروأ ثيح ؛ صربق  لوساميل « رشنلاو ةعابطلل يباجلاو نافجلا ىدل اهتعبط يتلا ةخسنلا



 14۳ يعفارلا قداص ىفطصم

 « دغا ٌراَوطَأ اهي ثب يا اتش يج ميلا مب اق ْىَلَع دري ْنَم غلب

 ٌئِرفتَيْمَلَو « هَر م گو هنّيَعب ِلْهَع ْيف ٌرَصَحْنَأ هنأ - هل هللأ رفع - مساق َتَبْنأ ْدَقَ

 عرس ميلا مكب هلال نف مكس دملا َنَمّرلَأ ادم نأ ْرَدَقُي مل ؛ ةن ئنَدَمْلا َراَرْطَأ

 « ةَدحاَر ٍةَرُقِب ِنْيَكهجْل َمِدْخَي دَ نأ الإ عيسي ال َملعْا َّنأَو « لاصق يف ُمَدقتَي امم وْ

 الو ُلْزاَلَر ضْرَألا تحت سيلن طي ¿ َناَك َلُجَبلآ أَ اكو « مولا امها يطل اُها اك

 . اهم ةاّيحْلا تحت

 ِوْجَوْلا َةَفْوُشْكَم تاك ول رمل َنِإَو « فَلا ىف ديري امم ُهَّنِإ ١ : َلاَقَو َمُقْربْلآ قرم

 كلو ؛ كربلا ا دق 0 م يف ناكل

5 Ne 

o E ee a را ويف 24 ر هعر 
 ُلَمْعَت ام ٍلَمَْعَو ر د اَم ِراَهَظِإ ىلع ةَأْرَمْلا ٍناَوْعَأ ٌدَشَأ ْنِم َمَقْربْلاَو باقل » نأ ْمَعَرَو

 ا يس ص هاج . 2 2 1 م سک 8 .ّ

 : نوف ديب زأ ترق اهَقرْخَي نأ فاحت الث اَهيصْخَس نايف امها « ةيغولا كيرختل
 200 ممم ار تحل ع ص و م وو E ممم

 E ؛ اَذَك لت ت ر عا ا

 َرْفاَسلأ

 ا وشفت ي ذآ توكل ُهْسِبلُت « ُهْؤْسْكَي اًبْوُت اهَكْسج َسِْلُت
 ٌمضْوَمْل اًذنَعَو ... ُهُمْسَأ ْمِضْوَمْلَأ اًذنَه : ٍرِظاَتلِل لومي بولا ذاكَ ىح « اعم

 ةيطلا َةََْمْلَأ تككف نأ ْىَلَع ةيِنَدَمْلا ِتداَر ام . . . اه ام ْرظْنَأَو « اته ْرَظْنََو .

 ! َةّشِحاَمْلا ٍةَسدْنَهْلا هذه يف اَهَنبَكر من

 ٌبُحْلَأ ىَلَع اَنَأَّرَج نأ ْىَلَع ذرب ملف « اتعَم َجْوّرلأ هب طبّترَتِل ٌبُحْلآ اَنَمَلَعُي ن مساق َداَرََو

 اريِصِبَف هجن اَهبجْمُيِل َلُجَدلآ طلاس نيلآ ةَأرَمْل أ ذآ يبت ذقو ءاكي جرا دب رَ يذل

 يه اهتعييطَو عبط ْنْوُكَت « هِييناَسْنِإ لبق ه نَرئاَرَغ لجل لَه يف طا اإ - نيج
 م قو

 ماره يهو ُلُْجَر وهو ؛ اَمِهْيَصْخش راتس تحت وا «اَم اًمهيصخش * َّلْبَق ةَطَلاَخُمْلا ّلَحَم

 e ص م
bb 

355 0 
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 ۱۹٤ ١ مَلَقْلا خو «

 أ دقو . ةَحْوُبْذَمْلا يه ةئْيكْسِمْلا نؤكت ام اًريثكو ٠... مدل ٌةَعَراَصُم ان : . 3 م e 3 م 5 2 ر م ر ا
 باشلا ىآَر نإف « اًمْيَّسلأ ندم نِ اعر 1: وئام » نف باب سلاو خطا ص ع 0 سو 7 و 0 هاهم 0 . هه ر ےہ ےس ر

 ا ا : طو روف : َلاَق َكِلَذ َرْيغ ٰىأَر نإو

 1ظ20كك

 نم ناو ؛ فرب دل مَعَ واس نِ نسا لمع اغا ني عاق اأ

 َنْيبَو ِنيدلآ يب َقْرَمْلا أ رذي | آ أكو ءويَمَر ْىَلَع اًرْوُصْفَم َفْزْعْلآ ُهْنَط ِهِطَلَع شحفأ
 داب حلم ال هَ رتا م مِاَد وهف ‹ باّرطضالأ ُمِئاَد ر ريخألا اذن َّنَأ َوُه « ٍقْرْعْلَ

 ك رزأالآ نم م اَقَِِل دج انْحَبْصَأَو « يزعل نم َر لإ ايها دق ءالؤأ نحت اهو ؛ ةّلْيْصَمْلل
 ص

 ر 2
 يف ني الجر مونو أ ملڪ ذأ مقرن نفاذ اذإ ٠ مونا مهلاجر ٠ نولسم

 اًذنَه اار اَّذِإ - َءاَرَحَو َمَدآ ْنِم كاد ِهِعْضْوَم ْىَلَع ِرَجَسلَأ قر هناك اًريِصَق ر هنوقح
 ؟ ... ٌبهاَتلأ ادله ْنَم ؛ ْنَم . هيب اوُلَءاَسَتَوِيَلَع اوُوَكْنَأ . . . ةر 94

1 

 كا

 ىَلَع بملأ عرفت ياف « اَهَِْعَتب ريتن اقالخأ باّيّتلِل ١ نأ ءا رع باق يت
 وتت يهر لإ كلذ لعقار رْبوصَّتلأ َناَوْل اَهَهْجَو تو وسنه عرف اهياَضْعأ

 . ةّي ٍتايآ نإ ينو تاَبآ نِي تَلوحَتَو  اهئاضَق ك تري « ي ملل اهم

 : عت ذر ريع هِذلَهَو « صف رتا جؤر ُرْيَغ ذلو « ةتاَحلآ حْوُم ريع ٍدجنملأ ُحْوُرَ

 بيع وه « تَلَقَتَل ةكييلا ُكِنِرْحَتَو . يبو اًهنِم ٰيفْحتف اَسبِل ةأرَملأ ُنَبْلَت ِةَلاَح للو
 كلت نِي ٤ ميل ةأَرْمآ يف ةّيرْصَعْلا بالا قالخأ َنيَأَو . اًهُئاَمِص َرّيمَتتِل سْفَنلا كيرخت

  راَرَفِتْس الأَو < رْبَّصلَأَو عاطل ٍرِعاَشَمِي ْتلدَبَت ؟ باجل َنِم اَهَل ٿا نيل قالخألا

 راَدلآ ُةَيِماَرَك اهلِ  ئَرْخُأ َرِعاَشَم - اَهِنوَذَو اَهِلْمَأ داعْسإل ْعُوََتلاَو « للاب يالا
5-7 

 ! ُهُفَحَأَو لوا اذه رش نم َكُيْسَحَو ؛ للا ةَعاَطلار

 ةينروفيلاك ةيالو بونج ]105 ۸A6 سولجنأ سول ةنيدم نم ءزج ۴هاار 8000 دويلوه )١(

 امنيسلا ةعانصل زكرم ربكأ اهنأ ىلإ اهترهش عجرت « ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاب 115
 . ماس . هلك ملاعلا يف اهيلثممل نطومو



 ا يعفارلأ قداص ىفطصم

 ْئضاَقْلاَو « ْيِضاَقْلا ْحْوُر هِيِف اًحِلْضُم َناَكَو « ِئاَرآَب ٌدَبْغُمْل عملا مِياَ ناک

 اش هيف ل نكي ْمَل ّصَن ىلإ اًمئاَد هيَ ديسُي ْنَويَلَع س ٠ بتم دل لمم ِلَمَع مكشي

 « ِةَمّلَعَتُمْلا داسو ةَلِماَجْلا ِداَسَق َنْيَب َقْرَفْلا َلَعَج ىح لُجَولا 5 ريك هٿ نم ؟ ع

 لصف هل مدعم ذأ دنر يذلا لُجرلا ٍتاَمِص نَع تخبل تع اهَسْفت لكن ال : لوألا
 02 - هر

 ُرَدَقْلا ئَرَج اَذِإ « ُتاَمْلَعَتْمْل لأ ءاَمّلأ وي كلذ فالخ ْىَلَعَو « اَهُّسْفَن وهو تل هی

 تھ

 ارخأب م مع مقرن وس ةبحم خب الإ كيد نكي مَ ٠ َنُهَل لي ال اَمِم راب هيلع

 ؛ يف مار نِ فزلأو تاي نيب نِ اتت واقعو ِاَمَسَو ٠« . .) بْوُبْحَمْلَ

 !اًهَسْفَت ُمَّلَسُت الو « اهل الْمَأ نكي ال ٍصْخش يف اهتم عض نأ روا يو (۱۱11) فَ

 وتس لاح < لك يف يهو (؟؟؟؟) جمالا بح اف عقدا رُو اّهنَمَر ُفِلَتْحَي ِةَلَضاَنُم َدْعَب
 ان (؟؟؟؟) أ ي رهاب

 لرم (وُروُرَينَلا بمذَم ىلع نلت يدل : ٍةاَضْقْلا َّنِم ضان مالك اذنه س

 َنْوُكَي الف ْيِرَتَسَتت ملو يَساَحَتَت ْمَل فيك ! ٌءاَقْمَحْلا ُهَلِهاَجْلا اًهنيَأ : ِنْيَتَرِجاَفْلا ىدخإل

 ' لوس كلَ ورتل

 مك وع

 م

 ل

 غ١

7 
 ف ناك تم الو « اهيا بالا فرعي ال هت أ ساق َتَبْنَأ دق ادله يف تح 26

 مشاعل رع داك ىَتمَو ٠ ؛ ددا وب يج اتن د ق ناتخالأ ناک تمر ‹ رايت 5

 لت و ا 1 8 َلَئاَمَّشلَأَو ِتاَمّصلَأ سرد . . . هنايبص ىلإ ةَملَعُمْلا ر 5 90و “ر ارت لاَجَدلا لا

 م ؟ مهني نب هزات راو يف اهل ای تف رُک یف مارت نكي ؤا تان

 ! ٌكِحْضُم اذه ! كحضُم

 اتيأر يف وُ باتل اذه يف ام ُرثكآَو « مصب مساق مالك َوُهَو « ٠ أَمْ رخت ٠ بات نم ۵۱ص 00(
 . طو طل

 . بلس الو بثت لأ ةمالعلأب َءْيَّشلَأ فرغ : يأ ٠ اَيْدأَو بألا ُفِرْمَيٌنالُف ٠ : برملا لوق ف
 عورف هلو . ينهذلاو يكرحلا هيرهظمب كولسلا ملع وه « سفنلا ملع < ‹ 2ةز:0ط01ههذ9 ةيجولوكيس (۳)

 . خلا ... و ينهملاو « يعانصلاو « يئانجلاو « يعامتجالاو ‹ يوبرتلا سفنلا ملع : ةريثك

 . ماَسِب



 « ملقلأ يْحَو» ۱41 ٠

 ةَجْبَرخ اَشاَب نال ِتْنب راَرْفَك : مايل هم يف فحصل ُهُرْشْنَت ْنَكِم اًدحاَو اربح َكِيَل

 نا ْنْوُكَت فيك ْيِنْمِهْفَأَو ٠ مسا مالك َتْنَأ ل ْرَسَفَف ؛ اَهِتَراَيَس ٍقِئاَس ْعَم اَذُك ةَسَرْذَم

 عضَو َةَرْداَحُم وه ِةَراّيَس ٍقِئاَس ْعَم ٍةَلْيِصَأ ٍةَمَلعَتُم ُراَرِف ْنْوُكَي فيكَ ؟ َنْيِرِْعَو ةَسْمَح ِناتثأو

 ْ ؟ اهل اله ٴ ْنْوَكَي ال ْنَمِيف ةَقّتل

 َّلَحْنأ ِدَق مان ااو تارنما َنِ ريف , اًضِنأ اذه يف ِنَمَّزلآ باس مساق لَا قل

 ةمّلَعَتمْلا ٍتَحَبْصَآَت 2( رقم ٌيِعاَمِتَجَأ ىنْعَم . هناکم یف َتَّبَو ‹ ٌنيِنيَدل َتْعَمْلَ اهم

 ُهَل ُسِسْلَتَو « ِةَلِهاَجْلا َنْوُد وب راسو ُهُفِراَقُت يه لب « ايش اَهِسْفَت ىَلَع كد نم فرخت ل

 هيون ةر نیا راک هب تماس هيأ افق . اَمَرْصَح َةرَمَو « اَهَعاَرِذ رَ َنْييَذَهُمْل ٍلاَجّرلل هيف ف ُمُدَقَتَو 0 (هيراوْسلا)
 ْ : أرقي

 و و

 ِدْبَعْلل ؛ ُةَلْيِمَجْلا « ٌةَقْيْسَرلا ‹ ُهَّصَبْلا « ٌءاَضِتَبْلا « ُةَفسْلَمتمْلا « ُةَمّلعَتْملا ُداَرَرْهَش ْتَلاَق

 يَ ؛ لضألا َمْيِضَو ؛ ِنْوَللأ َدَوْسَأ َنْوُكَت نأ يغني » : ُهاَوْهَت يذل مْ عيِظملأ دَوْسَأل

 ل ا ةَدِلاَحْلا َكناَفص َكِلَي ؛ ةَرْوّصلأ

7 فيلات مالك ال اًهِسْفَن ةَعْيبطل مالک اًذهَف
 | ةَعيبَطلا ىَلَع ريو ى ر 

3 2 0 

 ةشئاطلا بحاص لاق

 « ٰيضاَقْلأ ٌحْوُر ُدَنلَخ د اًحِلْصُم ُلْجَرلَأ ناکَو « ِكْيِضْرُي ل ساق ناک ادق : اَهَل تلق

 ئف لجر نم كَم “ لامك ْئَفَطْضُم ١ َّلَمَلَف « انيس َرَحآَو اخلاص اَيَأَر طّلَخق

 ًةداعو « ةرهاسلا تالّفحلا يف ىدتْرُي يذلا سابّللأ انه ٌدوُصْقَملاو « ةرهسلا : 81ء۴۴ هيراوسلا )١(

 . ماسب .. رهظلاو نْيَديلَأَو رذّصلا يراع ٌنوكي ام
 اًذنَه يف ْنحَن اتك ْدَفَو ٠ ميكحلآ نئفؤَت ذاتسألآ اََقْيِدَص يقل ٍبِتاَكْلِل ؛ َداَرَرْهَش » ْنِم ١٠؟ص (؟)

 . ابتک نم ورع فو 07 - ١٠ص ؛ ِدْرَوْلأ ٍقاَرْوَأ » باتك ْيِف هّرس ْنَع اَنْفَسكَو ئَتْعَمْل

 0 يكرت ميعزو دئاق ( م 1۹۳۸ - 1۸۸۱ ) Kama! Ataturk كروتاتأ لامك وأ « لامك ىفطصم (۳)

 = ىلا ء( ۱۹۳۸- ۱۹۲۳) . ةيكرتلا ةيروهمجلل اًسيئر ناك « ةيناملعلا ةثيدحلا ةيكرت سّسؤم



 14۷ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . . لَو باَجِحْلآ َقّزَم اًريِرْحَت ةأْرَمْلآ ِرئِرْحَت

 استي باركر طلاب ني قؤشت « ا لَو ادله نات فتش نإ : تلك

 لَو . هنأ حالسلأ متي ىس ارات حربي الو « اذه الإ ةَرْوّلأ ةَعيبط يف ُنكذُي الو « ةَدحاو

 لاسم يرق نع هلا عر لح واللا رک و رکن ناک يركع لق
 َسِيَلَو . عاكيفملار عنادا ينص ىلإ ريغتلا رس اَمر الْيِوْحَت اَمْوُلَّوَحَف ٠ ”(توُرك)

 بزل َكْلَي ْنِم َجَرْخَف هَل قنا 0 هلأ الصم ُلُجَّرلَ

 اَمَداَرَأ َةَطْلَع طل اَذِإ َكِلَذ َدْعَب َلَعَجَو « ... ديرأ ٠ : َُمِلَك ِِيئَفَش ْنَلَعَو ةَريِغّصلآ

 ةزيلا مهو ] « مِهلَع نعي نأ عهيتنب نزلا نيالا نع نات هرفي ةر
 ینو هت کتک ی ځوک ا5 َِيَلَع مَُرهَقيَق [ يلوم َهَصِنَق والم ال

 أ[ ذأ هب ر 2

 .. َنْيلْثَمُمْلا ٌدَحَأ شقت نوئاَعْلاَو« ب ةَياَورلأ فلم رهو : ةَّدَحاَو ٍةَمِلَكَبَو ؛ ٤ ّبَحَأ فيك

 قالا صحا نإ ؛ ٌحِلْضُم ال اث هنأ ىلع للل َرْه ِنْيَدلآ ٍلْهَأَو ِنْيَدلَآ ىَلَع هُدْفِحَو

 ٍلاَعْفألل َةَداَم الإ ق اخ ؛ر ني هيلا الحر « نيرا ةف زا

 اَهِرْيَخ يف َنيييرزألا ٍلاَمْعَأ ْىَلَع ُلَمْمَيَو ةّيرؤأ ْيذَتْحَي ُلُجَدلَو . ةَمْوُمْذَملأ ةَرييكْل
 وه اَهَقحْلُيو اهن ْمُه نوور ٠ تأ مَ نع مويا نب مقا لع تختو اعيش

 2 تص ع

 . 1« دْيرَأ » : هلق الإ رمألا يف سيَ « اًيرَكْسَع اًذخَأ اًمُدُحأَيَو َءارآلا فيْ هناك ة ‹« هموقب

 لئاذر َلَعَج هتک « اير ُهَلَعْجَي ةبرؤأ نم ريش ىَلَع ْمُكْحَي ْمَل َوُه . ديري ام نوكيف
 ر

 هب بتكت ناك يذلا يبرعلا فرحلاب ينيتاللا فرحلا لدبتساو « 1954 ماع ةيمالسإلا ةفالخلا =
 قاحللا نم اهتيكمتل ديحولا ليبسلا وه كلذ نأ يو يفو « ةيبروأ ةيكرت لعج لواح . ةيكرتلا

 .٠ ةثيدحلا ةراضحلا ٍبكرب

 ْ ْش : رعاشلا لاق امك ناكف
 ُنرَفهَلَ يآ نك الب باق اجلا نرل ناك راّمح لشي

 . ماَسب

 ربكأ اهكالتماب ترهتشا يتلا « ةيناملألا ءانصص بورك ةرسأل ةبسن « ظكماتو» بورك عناصم )١(

 راته دهع يف ةيناملأ حّلست ةداعإل اًركرم عناصملا هذه تناك . ةيبرحلا ةحلسألا عنبعل عناصملا

Hitlerماسي .  . 



 ع مَلَقْلا محو ۱۹۸
 Tie ص ° r ضع

 ةر َضْرَأ َنْوُخَفْتَي « ةَدَرَمْلا َنِم نيطاّيش ؤ ا وكعب ءب نأ بلع دبل 0 هللاتو
 ميف سب نتو راف نع :زأ هرب نأ نب ةو تراتي اقع اتری 00 و 2 ص ص 8 7 9 ع 7

 i . ثاقألا كلي تا يل خل ا قو رجالا ا ر
 وع

 ع

 آآه رع ءيا ایت لوح ذ نال او شاق شاق ب ملا

 نو لع هلله اتم لمت نأ نأ عيِطَتْسَتل ٠ ُءاَمَْلُمْلا ل ْوَقَي امك ١ رأل ” ٍضْفَملَو

 ؛ ةرتلكتإ يف ee )تشک د درؤّألآ َوُه َلاَمَك ئَفطْصُم كيل ايلي اخ اھت

 ٌرصَتْمَيَو « ةَرْيْجَّصلآ ةليودل أ تر ال ْئَمْظْعْلا بْرَحْلا َكْلَب نموهم َرَْشَتَك درْزّللا بسی
 ىلع هِتْلاَدِب لَجّرلأ زعتْسَي مث ٠ . . يتلا لييارب لغ ىلع ال شؤيجلا نم نيكل ىلع 6 06 3 211 رو o a 1 1 5 2 a“ و 3 ر 1 7
 ُهَفَسُيَف ةدبآلآب ول 1 ا نزف : م مهل تف دعا یو ویز 5 م ر سم 9 و 7 س ےس 2 مويس < e و ع م 52

 72 و

 اتغيضقو ء برعلا يي لي : ول رر ووش زج زیا ر

 َوْحَو اذنه 56 و ناک Kitchener ا تّسحَت م هَ
 1 عراب همس

0 

Kitchener mas؟ هلقع يع ل  

 9-5 ا نات 2

 ا نوحي ال ذم ٍةَدحاَو يك مْذَه ن

8 

 یه ٌةَفسَحْنُمْل ا 2 وسفن ِءاَقلت نم دَهَمَم ر علا َنكَلَو 3 Kitchener جمُشَتَك َحِيِراَتَو

 بص اَذِإَف مشال ُيِرْخَّصلآ ٌلَبَجْلآ اًمأ ؛ ْمْسَرَو مش انف هلم « ُءاَملَ اهب قني لآ

Horatio Herbert Kitchener رثشتك تربره ونيئاروه وه 1616طع6©96 رنشتک دروللا )١( 

 )١919-1860( برحلا بوشن دنع ةيناطيربلا ةيبرحلل اًريزو نبع . يناطيرب يسايسو دئاق

 ماع ىلوألا ةيملاعلا ٠۹۱٤ < ماسي . يزيلكنإلا روهمجلا ىدل ةريبك ةيبعش هل تناكو .



 ١184 ىعفارأأ قداص ىفطصم

A a Ae ref fلفسأ ىلإ هضافأو « هبنارج لك ْنم ُهلَسْرَأ هْيلَع ءاَملآ اذنه 00 ''' . . . ! 

 0 3 د

TA ee 2F MZلم نير « ِءاَستلِل بيار اًدنَم ناك اَذِإ : اهل َلؤقأف : ةشئاطلآ ٌبحاَص لاق 26 ا ا  

 ؟ كسّفتل اذه

 . راو ربل ِنوُناَقب ديت ال نيل ةَفيِقَحْلا يف َِْتْحَصَوَو

 « اَهَرْيَغ ٍبِئاَّصلآ يأڙلاٻ ْحَصْنَتَو « يأڙلآ يف اهسفتل طلعت ةأرنآ لَك ٿا اَ : تلف
 ُباَتِكلآ الإ ٌلقاَع اهلك ِةَسَرْدَمْلا يف َدْوْحَي اَلَو ةليضَف ضألا ءان يف ىب الأ ٌكشْويَ

 َعئاَبَط ُنلْخَي َوُهَف « ةأْرَمْل مم يبالْإلا اًنئيد ُدَتْسَي اذهل : ْتَلاَمَو تكَحاضتف

 َّنَأَو « اَهاَرَت ُنْوُيُع َءاَمّسْل نأ اَهْيَلِإ ليم ىح « اَهَلْوَح ا وار ورا

 َنْوُكَت نأ اًمَرْبُم ًءاَضَق ْيضْقِي َنِبَدلآ اذلَه نا ْنِم ُبَجْعَأ ْلَمَو ؛ يصخُ لرفع ضزألا

 هيف ْنْوُكَي اًعِضْوَم سْؤُلا َّنِم اَهَعَضَي ْنَأَو « ِءاَرْغ ا مو توا ةأزَمْلا باي
 اَهَْلَع ُمِيقْيَم « اًينُدلا نِف ود هَل "(وُيداَرلأ) يف ٍثْيِدَحْلاَك اهسفت َنْيَبو اهني اَهُنْنِدَح

 ةَوُفَهْلا لعجيف < اًهتعْييَط حور اَهدخاَوُبَو ؛ “لضألا َفَرَشَو < رول َةَرْيَغَو « باَجحْلآ

 0 س يڪي لاري الو ريكي نيج اهنا اھنم

 5 7 كيل « االْطِإ بأ نکی مل ءِ ذم دع هع ليلا: َءاَج نمو ؟ وامل رب

 َةَأرَمْلا ٍتَقَلطَأ اهن ؛ اَهَتقَو ةّئزَدَمْلا فلآ َمَبَق ْنِكَلَو ؛ ةَعَلقْل و ِرُْسلَأك رجالا د َباَجِحْل

 ّلَئَحُم َتْنَأ . َريَغ ال اهِدْويف لق رابيخأ ف ةر يه اهر ُلَعْجَياَمِب اَهْنَطاَح مٿ « رح

 دنع نأ ةَيَطَحْلا ةَحسْتلا يف انزع ذم . .. َيِباَبَذلا يكزلا داحلإلأ ادل اًضاَخ الاقم اَندَرْفَأ (1)
 ا لا ا فك ١ : ناو دب لصق ىلع ؛ ةّئْددَو ةلبلك »

 . تاتكلا
۰ 8 5 

 . ماسي . عايذملا مسا تحت مويلا هلامعتسا معامل يمجعألا مسالا اذه « 83010 ويدارلا (؟)

 ا لضألا » : نم الدب ' لهألا » : لضألا يف قرف]



 Yee ١ مَلقْلا يخ «

 ْنَم رایتخآ یف الإ ارح َتسَل اًدلَه ْيِف َكَنَأَك ؛ ٍصْوصْللا َّنْبَب نل رح تنأو ء بلا

 2. ُكِْيلَع تجي

 ا ه6 ر و : دع علا ةا
 راصتنا الَو 3 لضافلا قلخلا راصتنا لَو 3 مومل َراصتنا هب 2 أ َةَأْرَمْل ٍدْعَت ْمَل

 . دل ايو « وهلا راصتنأو ٠ ٤لا اص نکل ؛ َةاَيَحْلَأ موُمُه يف ةّيزغتلا

 . يِراَصتَنَأَو : ْتلَقَو تكحضف : ةشئاطلا ٌبحاَص لاق ا و اا 200

 . (لضآلاآ ٌقِبَط)

 يعفارلا قداص ىفطصم ْ اطنط

go 

 ) هيت :

 « الا ْيِف يِ ةّصف يز امَّنِإ نتو « ٍتاَمْلَعَتمْلا لك الو ِءاَستلآ لك ةئاطلا 5

 اهب ْنْوُصَي ُهَّلَعَلَو ٠ ُمَهْفَيَو ىر ف 4 عشا أف ؛ لع ن الد غنوا ن م ةَمِلَك اًهْيَف سل
 فش بورجو اَمْئاَد اَنْبَمْذَمَو . ُهَسْفَن اهب دري لعل ٠ ُرِتْحَيَو ئَريف ُدِافْلا امار ؛ هفت نا 7 1 م دم * م8 ا 528 ا 072 مور 02

Eo Eا ا “ aka 
 ر . أطخَأ ْنَكَع ُهْذْخَف َباَوّصلأ دخت ن نأ َتْدَرَأ اذِإَو « ةقيقَحلا



2 
 چ

 ی 2 ج
 ١ يعفارلآ قداص یفطصم سوز ا مم

 نم كل ٴتعَرنأ يذلا َلْصْمْلا ارفاق « ْتَنَظَو اظ ی يذلا ا ذه ؛ كنب اكأ 2.
 00 للا مسه ”ىك سر 7 م ر

 ميلا ةاتف دجتو . . . ئمعأ ليلا اًرصْبُم اهلا هيف ئَرَتَو « ركن هلم فرت . . ةلَجَم

 دبر الو ِةَيْئرلأ ىلع ٌسسَمْشَت ال - هزشلا لارفأ ني اهن رکو وتل با کات لع
 ديرو . اهن َكِلَذ سالا ملاحي نأ اقنع يبو ٠ اهقبقختل 3 تتقن لعنت ن ھ لب « اًهْنم يفتت

 . هياتم ىلع اخفي نل ةقراقم احز رسو « تاش ام اھا رئظی ذأ نیل

 ٍِتاَمَلَعَكمْلا اتا َّنِإَف « ِةَدياَق اب بهاذا انَسَْأ نّه ثالهاَجْل ااه ْتَناَك اإ هَ ام
 ےس ےس

 ِتَحَبْصَاَف ٠ لِما اهَممَو سخت نكت مل ةلِاَجْلا نأ ريغ « وديا الب ناضل اتمؤ نم

 دخ « اًيْحَتَو قوس رحت تت مسالا ٌرِهاَط ّي ما ْدجاَتَلَو « ُهلْيدَرلأ اَهَعَمَو قف 7 ڏک ْمَل ُةَمْلَعَتمْلا

 . ٍراَْيِد الو ممر ْنِم نست امف « ْتَدَمَحَو هوس ْتَناَم ذق مالا سج ملم رجا نم

 ٍقْرَّشلآ َنْيب ّنُك « ام تاَملَعَتُملَ هنمكحأ امله « ةّيبرْوألآ ةَأْرَمْلا لام ْىَلَع اتيا ِدَقَل

 ف ٌلْمَر َيِهَف ؛ رخبلاب ْفَرَطَو ةالَقلآب اهل فرط « ضرألا َنِم ِةَشاَّنَلا ٍةَحَبملآَك بزقلاو
 ةئاكحب اَمُهُدِجَتَسَف ِهْذَمَو ِهْذَم ريتا ١ ةحص الو واسفل صلحت ال ٠ « حلم يف ِءاَم

 . ٍلْضَألأ َقْبِطَو الْضَأ « ةَدحاَو

e # 

 رأ) عزت ب ةبتاكل ره اًذِإَف « « اًهباَتك يف َناَكَو « ُةَديَسلآ ْبَلِإ تأَمْرَأ يذلا 1 ْمَمْلَأ ُتْأََقَو 5

 . : هلأ يف اَذِإَو « 6 ةَأرمْلآ ِةيَوُحِل ِداَهجْلآ َمَلَع َنْعَفَر ْنَعِم

2 

 ادله نع تقلا < لجأ : لوق غال 0 َّنِم ٍقِباَس ِدَدَع ْيِف ٌةَبيدَأ سن تبتك »

 « م ۱۹۳۴۲ ةئس لوليإ /ربمتبس ۳ = ه ١707 ةنس ىلوألا ىدامج 75 2 31١ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . 1857-١555 85 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا



 « 11! قرص مليت لَك جاوز متاحا ذ ْنِإَف « ةَْرَمْلا نع ْمُه َنْوُشَتمُي امك ٍلْجّلأ

 « َْحْنَمْلا اله (اَذك) ايجي ليا ةَسِنآ اك امك 0 بوَ اذل َدْعَب َبَنكَو
x 1١ 1 

 ا « تضر 111 ةا لرب نأ ةت ر ا ا ب

 هاج اتن نگی نیلا ُيِلَوَو « ةأرَملأ ةئرح لجأ نم م ِداَهجْلأ مَع فر اَمَدْنِع نيِمأ مساق
 ارل [ ةر بلاط ايلاع اهتوص ْتَحَقَر اَمَدْنِع ٰيواَرْعش ىَدْعَو  رؤُفسلا ليس يهد
 6 فت نأ دح نإ وطن ةأرملا ةو ؟ نَا ِنْيَلْجَرلَأ ٍنْيَدَْم ْنِم ٌدِحاَو َّنَظ اَمَو ْتّنَظ تط ام

8 
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 0 جاا لجأ ن « اهم ااو َنتسَتَو يت اھسأر نع فک 5 لَهُم

 2 چ 2

 ت ا 0-8
 اَماَرأَو « اَهيَجَع نم ُبَجْعَأل إو ٠ يدك لَم بج جت مِ أَو يرذآ ثشلف اتار 1100 006
 ْنَأ ءال َقِلْطُأ نبأ . بَصَعْل لاو دضقلاو جلا ةرهظُم « قوه الز ی
 ْتَقَلَطْناَف « اَمّدَحْأَم ْتَّدَحَأَف ةروّتلآ هذا يف نالو ْناَلُف َدَماَجَو « ةبتاكلأ لوقت امك نري
 نا ن ناش هج مل يوحنا طوخ قلتي . ارم يف ثقات« اه
 لو قذَح اود ر يف اضن ره اروا هیتر نَع باجل مق روم ربما
 اع اًرسَكْنُم ٍقِرَطلا يف هِمْغَر ىلع َفقَو م « هلييَس كليو ةقيرط مج نأ درب « ساي

 عقر نبأ  تاكيكلا هذاك ناعما هِيَ ذكي جوي يول ٠َا نم
 َتْعَرْعَرَيَو « ةر ٍتْنُكَو ِكْيَلَع ىَرَج : ةَأرَمْلل لوقت رولا تاما نم تاك تاج كل

 ؟ ةا تنجو ترو ٠ ةف ٍتُْكَو تشاو « ةا تكر

 ءم تنك ْذِإ كواَيَح ٌَءاَضَو « ٌةَرِراَب ةرِفاَس ِتْنُك ْذِإ كفالخأ ْتَرَفَس : اهل لوقت الأ
 دلا َنِمِةََلاَبمْلآ يف ِتنُك ْذِإ ٍتْوَلَعَو « َةلَمْهُم

 ٍتْعَدبأ ذلو , (يزلا)ٍةَمِلَكِل يِزاَجَمْلا ئئختلاب نجف تت دل : اه رفت الم
 هه

 ةلْيِمَجْلا ةَفْيرَظلا َبِجاَو نأ ٍتَقَقَحَو < َنَمْلاَو رعشلل ةليْخَم ةَيِعاَمِتْجَأ ةَقْيرط َةأَرْمَأ ٍتْنكف 2 هما سا كام 0 2 ىو سم م سا ام أ

00 6 +7 
 . « هَل » : نم الدب « ةفللأ » : لْصألأ يف ()



 . اهمخَل ْنِمَو ؛ . . . ْنمَو « .. . . نم ًءاَذغ ّنَمْلَأ ءاطغإ

 َضغب نأ ني نأ يل ناك اأ نذل .٠ . أفي نكي ملف ُهَمِحَر نیما مساق نِ مَعَ

 ُههيشسبف سالا ىلع ُهَسْيَلُي نأ َْرْخَأ وه لب ؟ اًباَوَص ًاَطَضْلأ ُلَعْجَي ال طخلا ْيِف باّرّصلأ

 نأ ىلإ اًمْوَي مهب ب يهتف بزاج نومو هَل َنوئُكْسَي ْمُهَلَعْجَيَو «وب َوُه امو َّقَحْلِب مهل

 نمد انك نيو ولك أ هذ ع اب يک ُهَباَوَص ُهُؤطَح فست

 يه مث ا دم يلا ئف هل مَ ١ ضخم ْأَطَخ َوُهَو ليلا لإ جت ْثَناَك الو « لی

 اا ت وع دوان یو ل جنا ت

 ی و ی کک 2 فق ال

4 

 ن
 5 مو

 اعد امف رش هش مع وأ ٍِءوُس ةف
9 

 ع و تم
 ١

 م و ر وص < ©

 فلك دَق ُهاَرَأَو ءوب ُهّسْفَ َّدَحَأ ناک اَمِلهِتَياَمِك یف ُباَنْر يلا
 اعتب

 2 أ 2

 َراَرْسَأ ُنِطِبَتْسَي الو « وقئاَقَح ىلإ ذمي ال َوْهَو ِنآْرَْل لر ات نف ُلْوْقَي َبَهَذَو « ٌنِسْحُي ال ام

 ْتَناَكَو , هَتَوُقِب ال ْمهفْعَصِب ْمُهالْعَتْسََ ؛ َءاَقَعُض امك رضع ف ءور ناك 3 هيب َرَع

 َدْعَي يهد ٰيف ْتَحَنَتْنا دق باَجحْلأ ٌةَمِلَك
 س

 ًءاَجَو ةئلتْمُم اهذخآف « ةَقْيقّدلَأ اَهَيِناَعَم تغّرفأ ن
® 

 س

07 9 
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 د لأ اجو ٠ َنيغو لَو ةئغطأ الف . نبر دي : انتل اَ « ةَعراك اه
 يتلا غم اذإ - عّيَسَتْمْلا وأ ٍلْيَخَتْمْلا ٍتاَلاَيَح نم ال هِفْيِراَصَتَو هقِئاَمَح ْنِم َةَمِلَكْلا رسمي
 ةأرمل اذِإَو ٠ ہلا فضي َناَك هلالض ىلع ُلَوَأْلا ُباَجِحْلأ اذِإَو « تار اَم ره ليبر

 نع باججحلل ايْفَن نكت ْمَل ةَوْعَّدلا كلت اذإَو ! َيْوّزلأ ٍتَرِسَخ يتلا يه َعراَّشلا ٍتَحِبَر ل

 ِداَسَف ْىَلَع ْتَبِقْوُع ٌةَمِرْجُم اَهَّنَك ١ ةّرْشسألآ دْوُدُح َءاَرو اَهِتاَذ ةَأَمِْل افن نكن « ةارَملا

 . اًهِلَبقَتْسُم نم م م كِل مائل اهب يف ( ةا ) يو ؛ اهيساس

 ْنَع ِةَلْفَعْلا فأ اوُلَمَعَو ؛ َنِمِرْوُفُس يف تاحقا باَجحْلا يفت َنْوُجَتْسَي اوُناَك

 لزا يف ل طوع ن نوقع الإ دولا أ و و « كلذ يف َيِْيبَطلأ بلآ

 اهب نم را ةّبِعاَمِتْجالآ

 عب
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 نش یف لاش الا اهتم ناک يعفألا ني اكل اتا ري میا



ofمَلَقْلا يود » 

7 6 

 ْنِم َكِلَذ َقْوَق امي دارنا ال "”ِتْوُقْلآ ُبْسَك َوُه ٍدِحاَ
2 

mn 

 وَمَن الإ  اتتايتَفب تَراَث يتلا « َةَحراَّصلأ ةّيِوَيَسْلا » وأ « َةَجاَجّنلَأ هذاَم ىَرَأ ُتْسَلَو
 ا

 يف ةعيبطلآ ع نم اًعْسَوَت ُهَئْيَسْحَيَو ؛ اهب ةفرصَتملأ ةَملاّظلأ ٍلاَوْخَأل ْىَلَع َنِهتَعْببط نم

 يف وَر ؛ باَججْلآ ذيب غب اهلك وقح و « عراشلا دعب لك ٍمَكَملِ اًبلَطَو « ةّيرْحْلَ

 مَلاَعْلآَو عِراّشلآَو ةّيرخلا نم ْتَباَصَأ امم اَبيَح لَ ةَيوْسْملأ ة ٍةَعْيبطل هرو الإ ! َسِيَل ِةَقْيَمَحْل

 يطفو « هيف ام هلك لالا اهني َدَحْؤُيَو اَهدزُدِْب دم نأ يف اهم ةر « قحا

 . ويف ام ُهَدْحَو َتِيَبْل

 رولا ىلإ اَهَجِرْخُتَو ياس نم مشت تالت زج َرْوُذُج َتْفَسَك َتْنَأ اَذِإ

 ؛ َضاقِيْنالآ اَهَعَمَو ٠ ةّيرُحْلاَو ؛ ُهَعَم َّنكلَلَو « رولا اًهَتْيَطْعَأ امن ٠ ِةّيَرْحْلاَو
 امو "ت اخ قا اعف ٠ ناهي نیم اک نو ارن ےک س ماوس س ےس 2 ر

of o 7 

 ني نر قي الأ نم اهنا َتْذِهَجَو « اًهِاَيَح نم ال َكمْلِع ْنِم اًهَتيَطْعَأ دَمَل « ةَرَجش ال ةَرَجش

 ؟ ِةَئئاَسْنإلآ ةَرَجَّشلأ ُرْوُذُج َكِلَذَك تَسِيَلقَأ . اهيا وراق نال « اًهَتاَّيَح َنْوْناَق

 الإ نو ” ال رزيغتلا نم ةبيألا جياتتلا َّنِكللَو « ءاش ْنَم ىلع ةريخن ي لني ريت ام نك 2 * 2 67 ت oT < نكي > 7 214 و 5 ما رال

 أَطْخَأ دَقَو . َّقَت نأ اَمُدَر الو النوت الو اًهلِ دنت لمن ن ٠ ْئَضَقُي امك اًيضَقَم اّمَتَح
 3 ا 4 ص

uzٍةَمِلْسُمْلآ ةَأْوَمْلل اُبَط ْمُهَّنِإَو « ين ةيناَلآ ةَيِلِهاَجْلأِب انو واج ْمُهنِإ : 0  

 .OF . روبل يف ةيكذلا ُهَسِئاَرلأ هساَسَأ يذلا ٌبطلآ َكِلَذَك

a 3 0 

 ‹ عامتجالا ْيِف اهرعس ءالغإو « ةأزملل ةَأْرَمْلا ةئناَحْوُر ظفح الإ ٌباَّجِحْلأ وه اَمَو 3 09 920 1 0 عير | ےس

 21 00 2 .٠ - 3 7 4کم 2 موو مار

 ننام اذله نم حبَرلا دودحخك دؤدح يف اهطبضل « تْؤَقُمَملا لدبتلا نم اهنوصو

 يف اهْيلَع ْىَداَنُي ةَرْئاَب ةعلس نؤكت نأ اهب عافتزالاو ؛ بلطلآو ٍضْرَعْلَأ ٍنْوناق « مراّصلآ  e eS 3ر 03082 م 0 006

 ْنَع اَهاَنْعَمي مزو اهب و هتأرمآ َنْوصَي مح « ىل َرَسَْأ َْلَو حاَّلَمْلا َتَْي ُداَكَي ال اًذهِلَو ) ()
 ( هفت



 ۰0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 2 و0 ی ەر ريدم ا 50 تمم + و ماس عر موش م ر
 رؤغُتلا « ةَيَيْوفاَيْلا ةافشلا ٠ ةّيدرَوْلا دوذخلآ « ةليجكلآ َنْوْيْعْلا : ٍقاَْسَألَاَو ٍقٌرطلآ جرا

  SEEسر 9-0 هم 5 ره ل 5 م 25 5

 ّنم يهنأ دق اتتايف سيل وأ ... لآ .. . لآ ُدْوُهُتلا « ََجَتُْمْلا فاطعألا < ةيولوَللا

 اَذنَم لب ٌنِهِسُفْنَأ ىَلَع َنْيِداَنُيْمَل ْنِإ ّنْحَبْصَأَو « ِةَياَمْلا وذم ىلإ ب باجل ذب َدْعَب ِداَسْكْل

 ا يي ناسخ قيال نزلا ريم لإ

 أ ْنِإ َنينداَخُم ْمُهِبْلطَت َمويْلآ ٍتَبَتَك يتلا ذلو

 ت ر ي ناتو و ر عر ترا تک رک

 م ماع بعل قرط حرش ميال نب ألا يلع يتيرطلآ يف يشم 2
 ص ےس

 . َةَلباَمُمْلأ رطل هي طخين م نيت

١ 

 هياتم اط ناديا يبو ق عي هلا لش نصا ھو زا يي

 ٌةَسِراَغَو ِةَيناَسْنإلِل اَسِرْعَم توكو « اَهَلَمَع هيف ْيدَوُتَو « اهتز مب ُةأرَمْلا ظَمحَت دق
 . اَعَم اَهِتاَمِصِل

 ىلإ ٌةَجاَتْحُم اَمِإَو « اتقول ةبساك ةيِعاَس اَمِإ : اهلك دلت ٍناَوْيَحْلأ َديِلاَوَم اَنْيَأَر دم

 هوجو ىه ٍناَويَحْأ ُةَباَغ ثا ذإ ؛ اهشَِعِل حت يضقن نأ تلي ل وَ اكو ةتاضَحلا

 يف دْوُكَي ةأرملا َلفِ نأ ريَ . ئلخألا يف ال ٍلَمْسَألا يف كِل َناَكَو « عَ يف ال هاد يف

 َفاَعَضَأ اهَتَمحَرَو اهقالخأَو اهتافص يف اتييَج اَهَعَم َنْوُكَيل ُدَلْوُي هن ٠ « ٍرُهْشَأ ةع انج اهنطب

 وناقنإَو ءدنوجتل  اَهِلَمَع ىلع ةأرمْلآ هذه رص الإ باَجحْآ له . ٍرْهَش لك َهَنَس « كلذ

 اهتَمْحَرِ ٌةيِعئبَط ير الإ اهباَجِح يف اًهُرْصَق ْلَمَو ؟ ْتَعاَطَتْسآ ام الماك ِهجاَرْخِإَو
 ؟ اَهِرْبَصَو اَهِتَمْحَرِي اَهَلْوَح ْنَمِل َكِلَذ دَ رَت مٿ « اًهِرْيَصَو

 .ةّيج وليس يلع ةاَصَو دعب مدخلا ْيِدئَأ يف اَهِبآ كرن ١ ٍدَلَو َتَذ َةَمَّلَعُم فرغ
 لفطلا اَذنَم ُتِنَأَر ذو ... . ملاش نع اجور ْيِضْمَيَو « ٍحاَبّصلأ نِي مي ْنَع َةَبِهاَذ ْئضْمَتَو

 : ئل ل زي أك هات وک واعز ةت « لاقألا وک اتیرج يأ ةر ش
 يو

 . . (0 َمَقَر ٌبَأَو « (1) ْمَقَر تأ نکو م أَو تأ يل َسْيَل هَّنِإ

000 00 
2 iT 



 اَيْؤ ضم ُباَجحْل ا َناَك ام ٠ : اًهْيف تلق مالسإلا باّجحلا نع ةملك تدب تک ذّقَر

 أ: رسل اًهَطِلاَخُي وأ اًَمَراَدَقم َرِواَجُت ْنَأ قالحألآ ىم ِدْوُدَُح َْلَع لَ « اًهسْفَن ةَأْرَمْلا ْىَلَع

 ْْيَش ( اَهِنَلِإ ) ْيَدَوُي سلو « ْباَجح َرْهَف ةا ِهذَم ىل ى ام لكف ؛ اهيل سدي
 رخآ ىلإ ةَرْئاَدلَأ ٍذلَه َءاَرَو اَمِيِف طَقَق اناَسْإ مث « اهني ةرئاد يف ٌةأرنأ ةآرَمْلا َنْوُكَت ْنَأ اإ

 « َناَعَمْلأ دْوُدُح

 نم نِ هار امِلِزْمَّلآَك الإ ُباَجحْل َسِيَلَف « ٌدَحَأ هبل هي ْمَل يذلا ُيأَرلأ َوُه اًَذنَعَو

 هْئَيَرَت نككَو َةَوُلؤُللا ُْبْجْحَت ال ِةَفَدَّصلَأَك َوُهَو « ِةَيِدَبعَمْلا ةّيئِئَدلآ ِهحْوُرَو ئِناَعَمَو هقالخأ

 رارطيشالاو ِنُراَوّتلأ َيِناَعَم حْيِحَّصلأ ب ٌيِعْرّشلا باجمل َءاَرَوَف ؛ ةَيْوْلؤُل ةَيبْرَت باَجحْل ْيِف

 ةبيجَع يشي يذلا ٤ ُيِرَمْل ُينْيَدلأ اَهَحْوُرَو ْيِناَعَمْلأ ه هذه قالو ٠ داّرطضالآَو ِءْوُدُهْلاَو

 « َةَعَفاَدُمْل وف ُمْوُقَت ِنْيَذَه ْىَلَعَو . اَهَراَثْيإَو َأْرَمْلآ َرْبَص : ْيَأ ؛ اهلك ةيناَسنإلآ قالخألا

 قالخألا جت نل ؛ ةلماكلا ةَأْرَمْلأ رس َيِهَو < اهلك ةّييدألآ قالخألا ُماَمَت يه َةَوَقْلَأ هذلَهَو

 ُهبْشُت اهي اَن . ةعَفاَدْمْلَأَو ربّصلأَو نْيّدلأ ِتاَذ ةَْرَمْل يف الإ اَهاَوفأَو اًهنَسخأَو اَهّمَتَأ ىلع

 ءايبنَألآ َنِم يبت قالخأ

 « ِتاَمّلعَتُمْلا ِتاََبمْلا رثكأ يف ِةَمَقاَدُمْلآ ةَوف تَحاَرَتَو « ٌرْبَّصلآَو ُنْيَدلأ َقِحُم ذقو
 يف نقلا تنك ىت نهو عذر رشوت ل راو یف د ۳ ت ر

2 

 و

 : أر 5 ُدِيَّصلأ اًهَكالَمَو زكا ُتاَفّصلأ 371 اهي مب ا ا ‹ اهناد

 ْمَل َنِإُهَّنِإ . ُهَدْحَو ُباَبحْلأ ره اَهْيَلَع ُنْيِعُجْلاَو اهسراَحَو اَهْرْمَرَو ٠ ةَمعْلاَو ءاَيَحْلآ اَهُلاَمَجَو

 . اًدنهب الإ ةأْرَمْلا ٍِتَسِيلَف اًذلَم ِةَأْرَمْلا ف نكي

 , َةيباَجْيِإ اًهِلْعَجَو اًهيَعْيبَط لْيِدْبَت ِةَلَواَحُم يف اًَمأَطَخ ٍءْيَش يف ٌةأْرَمْلا طحت اَمَو

 اذنه َنِإَ َنِدْهَعِل عمي امك 3 بسلا ِتاَمِص ْىَلَع اًَهِدرَمَتَو 3 ِباَجْيِإلَ تافص اَهِلاَستْنَأَو
25 

4 

 اَمَك « اهقالخَأ ْنِم اهقالخأ ضاقت ُةَآرَمْلا ذده رَت نأ الإ هنم َنْوُكَي ْنَلَو « ٍةأزملل مي ن

 رو
 ۽ شفتو دنت اک تتاح نقلا يق اذه وذ ؛ أ نم لا نير ٠ ذأ ف ئر



 ۰۷ یعفارلآ قداص ىفطصم

 ,ةطقاّسلا ِتاَياَوّرلَآ ىم اَسَق ام اذهل ةَباَجَتْسالا ِتَناَكَو ؛ َكْلَيَو هذه يف ركفلابف
 . طقاّسلآ ركفلا مْلِع َنْوُكَت نأ الإ اَْيَش ْتَسْيَل ِهذاَمَو هذه نف ؛ ٍةَيراَعْلا ِتاَلَجَمْلاَو

 يف اَمِإَو « يحل قؤف اإ : باو ةأَرمآ نؤكت نأ الإ يبت ال كلذ نو ةاتفلا ٍتداَعو a lf e |5|, sa Fe o ع 1 r ° ME جر خم 2 ٠

 ُدَحَأ اهن ُءاَقْمَحْلآ سنتو ! ِرَدَقْلا ىلع اًضْرَف اَهْضِرْفَتَو ارايتخآ اَمُراَتْخَت ِةلْيمج َقِئاَفَح

 يِناَعَمِل اًدْيِدَج اليوت ةَدْيِدَجْلآ ةايَحْلل َرَرَقُت نأ نواح ؛ اًمْيِمَج نْيَقَرَطلا ٍتَمْيَلَو « نيَفَرَطلآ
 ا

 ت ۹ 8 و 25 1

 اًمرَجْعَأ اّمَل هٿ « ٍءْيَش لك نم ْتَحَلَسْناَف ؛ اَهَْلِإ امر بلاو ضْرعْلاَو م ةَماَرَكْلاَو ٍفَرَّشلآ

 . ةَريِرَعْلآ ِةئزاَسْنِإ ْنِم تَحَلَسْنآَف « ريالا اَهَسْيَط ْتَّاَط ةئوُنَألآ ةع نم َحِلَسْنَت ن

 و نزف 32

93 
 . اًهسْفَن يف ةَأْرَمْلا ٍةَطْلَغ نم الإ نْوكَت ال ةأزمْلا يف ٍلُجَّرلَأ َةَطلَغ نإ ام

 تإ نف لاا یتش بيتش اها اهيا نيام لَ هين يف يغ

 ؛ يب يف اهم اَهَنَأَك « اَهُكْرتت ُداَكَت ال اهل ةَمَراكُمْلآ ةلْيوَط اًمُاَكْفَأَو عزب ةءاَلُمَر

 ظفح لع هجالسب مال ؛ ِعِضْوَم ْيِف تبا ا ا ل رذعلا وعو
- 

 ا

 ىلع اهفيفحَتل اهتدخو ةبَح ةَبَحاَصُم هلمع ن داك اب ٌُلكَوُم ؛ ٍلْيِمَجْل لآ اذه

 ماو لكل نينا اول ا او ؛ انبي اه
 ْمَهاَهَِواَسُي ال یت « اهن ينط الأ ةطغصو ؛ ف

TEلإ ةاَيَحْلأ نْوُكَت ال ْتَدَلَو اَمّلَك لا ر یو هي اًهتد  

e 

 | مْوُمُهْلآ َنِم
 ! اهن اإ اهب ةَمْيحَر

 ٍلاَجّرلل ةَيرضتَو « اَهَل ُفاَعضإ َوُهَف « اًهتافص ْنِم جوخ اًهباجح ْنِم ةأرَمْلا ٌجْوُرْحَف

 اَوَذَح نوحي ؟ عاقينالاو ٍلاَسْرَيْسالأ َةَداَع اَهتَدَسْفَأ اإ ِرَدَحْل ٌةَداَع ْيِدْجت اًذاَمَو . اهب

 نوا اَدهَف َةَطْلَغ مَجَر َتَمَو ؛ ةطْلَعْلاَو َةَلَزلآ دويل لَمْ وكي مث « اَلاَفْغِإ َنْوْكَيل

 ٍسْوُمَش ٠ يأ َنِم رؤ 7 ني قرا لو 00 بینا | اتر ا
 1 9 اي َسِيَل ) - ٍةَرجاَف ٍكْوْلَه « ِةَيِئَولآ َّْلَع رؤف ةأرن

8 

» 
 لآ علاطت ىلإ ١ فلكل اما هب

 . ُسْلَمْلا ُتاَيِفْيَرلا مسو ‹ ِنْيِوك ِرْيَغ ْنِم نلف قش ةدرب : وه ‹ ُبّنِإل )0(



  YAمّلَقْلأ يخو» «

2 

 . ىَرْخُأ ْنَع َفَسَكُنأَو ٠ :ِةَدِحاَو ْىَلَع َلِدسُأ ِرَدَحْلا َباَجح الإ ( قل

 - 2 32 باجمل كل امْنِإَو ٠ امين اَهياَجح يِ يِ اإ ٠ اًيِئاَضم يف ةأزمْلا ترق إو

 ِهِلاَضْتال باَجحْلاِب ىّمَسُم وهف ؛ ٍلْجّرلأ ريغ هر َرْمآ اًهرابتعاب ‹ ةَحْبِحَّصلأ اًهِتيّرَح ٌطباَض

 ةبهذَم دؤر ال أولا نم 000 مي َنْيَذَلأ ءاَفَعَضل كلو ٠ يل نضر ةّيَرخْلا

 ٍءالْؤْلَم - ةَرْيِصَبْل لا ىلع ال ٍراَطلا لع موك کس ف نودي . هْيَلِإ يهني ام َنْرُفُّقَحُي الو

 نوذثلا يالخألا تاك ب ألا ءاسكلاو شالا نف لإ باججلا يشم درع ا

 اًيحْلأَو ُبَدَآلَأَو ٌةَعْيِرَّشل ُهْعَتْصَت الو « ُدَِتْسُمْلاَو ْيِناَبْلاَو ُكِئاَحْلا ةت ٌءْيَش

 . ٍلْهَجْلا فْضِتِ دواب« ولولا فضي ةزثاب نيج یر ات مك ؛ ةيياتجالا
 2 م ت 7 و 2 2

 وق َنْوَكَتْل ةفط اَ ةو م اهعدبأ ةلكلو ٠ باجة رف دز لف ةو 5 ةًأرَمل زتلا هلأ لح مل

 . يللا وب هيت نین رَ كِل 5 ٠

 َجاَمْحَي اف ؛ اًضْقَن ال ةَداَيِزَو ٠ اًمْعَض ال ةَْرَمْل ِتافصل َة ةف علا نركب نأ ْْعَبْنَيَر

 اع زب قم عیش روک بز ذكيا يف كس ع اا مکمل

 . اهني يف الآ ٍتْوَصَك « ِهِتَعاَط َْلَع اًعَمْجُم ايويْسَم اروم اَقْبقَر اًنْوَص ٌلِكاَشَمْلا هذه

3 # # 

 اِ ٌرثْكَأ بِذْكَت يلا اًمرهاَطَم يف ال اًمِرِهاَطَم تحت ةايَحلأ قدِص د ! هامل اهني
 نيو ف ةعنيطلأ لَه لمَ ٠ ۽ للا نم كتالخأ نيش ةعيرطلا يديم ؛ قست

 ٍتاَقساق سالا ٌدِجَي دق ُدَقَو ؛ كْنَع هب بو ِكِيَلإ هبالقنأ ْعِرْسُيَ ‹ كْنمَو اًهْئم : ِنْيِتَعْفاَد

 كر دَغ دج نأ ةر عصا لجو نكد « هَ

 فجري نأ هفت لجوال ٌنْيِكْمَتَو «٠ ةَعِيبَطلا رييذتل داف ِكقالخأ ُرْوْفْسَو كروس ان

 ؛ ٍراَوَبْلاَو ِداَسَكْلآ َنِم ميف ِتْنَأ ام َكِلَذ ْىَلَع ِكِباَمِعَو ؛ َيَأَّرلأ كيف ءَيسْيَو ٠ ّنَّظلآ ِكب

 ! مالا كفل ِكِراَكْفأ ُباَفِعَو « ٍناَمْرِحْلاِب ِكِلبْفَتْسُمِل ِةَعِئِبَطلا ُباَفِع

 ع يعفارلا قداص ىفطصم
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 الجر ْمدَقُب اًْتاَح اح ةَْرَمْلا َنْبحْيَو ٠ ةبوزعلأ ةَفِص ص ْمُهْعَمْجَت ِءاَبدألأ ّنم ةثالث ٍءالْؤلَم

 ثيل ناو وحلا او همْرَع لحنا الإ مرغ الو « بذ الإ ليفي ال ٠ ئّرخأ رخ ويو

 مو ؛ َكِيَلْوُأ اَلَو اَهَل َدلُو ذق هذه ال « ةَبْوُصْنَمْل يامل روم هايل مهب مَ ُُمَتَو ؛ مهن

 ْيِف َنْوُفِرْحَمُيَو « ْمِهِدْوجُو ةداَعَس ابيل ال « ْمِهدْوُجُو َيِناََم اوم َنْودِهاَجُي اوُحِرَب

 تأ نسالك ازذجت ذأ ةزئرام ؛ رتل نع يكرر ٠ بلا ىلع ء راهب ةايَحْل ةَدَوْعَش

 . . ٌمِلْظُم فقم درسا ةفصن « اًدحاَو ارات ال ةَبْوْرُعْلا نم م ْمهسفنأل نوفر ال ذإ « َيِلاَيَلَو

 يق ابر ٹی دجنصلا مع < یر اکی « ٍدِحْسَمْلآ حْبَشَك » ٌلُجَرَف « س د اما

 يف الفل عجز ىح ُلِياَرَيَو ُشسِوكْنيَو ضب امه لاري ام « ْئَوَْتَو نيد ْوُد . . . يضزألا
 لحي ام اهم َدَقَف دَكَو « ةأْرمْلأ رنا نم ِءْيَسِل هجي ال ڙئاب ڙئاح وهو . . . ِهِرْمُع نم نيالا

 داي هَل يري اَلَو « تاقا ىلع هل ةأر الف < ِيَلَع يقتل ةأزج الو ٠ مرحي ام

 فوتو لل ىَسْخَي ْذِإ : بره ٍةَحْوْتفَم ٍباَوْبَأ ةثالَث هَل نق « ُهْنِم سلم الإ اًهْنِم َةَطْرَو
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 ریوص نيف يبحسسيو « مسعد ىلع
5-2 
 أَ

 « ةَرطَقِل ءال اهيِف َسْبَل ىح ثآلَتمَأ « ةَبْئَفْسِإلاَك هلو ٠ ةَبَّرْخِم لُجَرَق ئار

 فتش ىن هتم یضق درت يف ام علب ذ و ؛ ةَرطَ ْنِم لاب ابف َسِنَل نح ْتَرِصُع مٿ
 ُلُجّرلَأ » وُ ادو « جاتيّلاَو رخل نم مجان هجا ا . . . َبرّنلا َبَلَك مث ؛ َداَرَأ امم

 ُب فيك ُناطِيْشلا فرعي الو « مْ دام ئَلِإ نسف هن هل قللت اَم ٠ ةلخدلأ ففعل « حاصلا

 . ّدَوْلأ هَتَعَجاَرُمَو هحلصل

Ta 

 « م ۱۹۳۴ ةنس لوليأ /ربمتبس ۱۷ ه ۱۳۵۳ ةتس ةرخآلا ىدامج ۸ ء ٦۳ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . 1637-1255” : تاحفصلا ۽ ةيناثلا ةنسلا

 . ُراَّمَع [شآ ُدْبَع ]و ء [ فرش ظفاَح 1 ٌنْئِمَأَو « [ نايَزُعْلا ] ٌدْيِعَس : ٌءاَقِدْصَألَأ حُه ()



 « ملقلا يَخَو١ 1

 « ةَدحاَو لج رب انب عَ دم ٌرَّشلآ أ ِرْبَخْلا ىلإ ىَمَم م اإ ؛ جرغألاك وه « عدا اار

 اََلُزَو راه نم اًفَرَط اًريْذُم البم اهي ُلاَرَي ال « عِراَوّشلأ ُكِلَم » َوُهَو ... ْىَشْنَي ُهّنِكاَلَو

 نم جَرَحَو ِةَئْئِدَمْلا ّنِم َبَرَه ْدَق َعِراَشلآ ّنظ اسي عراَشلآ يف ني مَ اًدِإَق ؛ ليل َنِم

 . اهب ُنْوُنِدَتْسَيَو سالا فرات لا اَهِئاَمْسأ ربع ةن ءاَمْسَأ عرار ذهل ها

 . « ٰيراَم ٌعراش » َّوُه ْيُمَسُيَو ميكا هط غراش » : لت عرالا مآ كي د

 بردو .. . ةليوطلأ م عراش ١ ديمَسُمَف « Kiehener شت ۶ عراش ١ : ٍرَخآلآ نأ 9

  57 a7ما ماس ىلع 7 9 ودم معو

 م١ ٌةَدنِع همسأو ( حالما ب برد ١ ةحيلَملا ترد «  anاحسَمَو ارج ملهَو

 َداَرأ اذإَو « ىلصف َدِجْسَمْلا لخد ناطْيشلا نم َرْخْسَي نأ اذنه اًنْبحاَص َداَرَأ اذِإَو
 هيد لا

 ا عِراَوّشلآ َيِفُهَجَرْحَد هئم ٌرْخْسَي نأ ناطِيشل لا

: 
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 اهَتوُشَقاي , «٠ ةَيوُلؤُل ةيرت » : ةَلاَقَم نوسَراَدَي َنْيِعِمَتْجُم ةئالَلا ِءالؤلَه 0
 و

 ْتَدَبَن ْيْلَأ ةَرْفاَّسلَ ةَْرَمْلا َّنأ ىلع اوُعَمْجَأَ ؛ نوي تسب اتو رُشَتفُيَو « لوق

 بلاط دنع ُةَلْوُهْجَم ٌةَأَرْمأ الإ ىه نإ - قمل لب ی يام لع هيك باج
 ا

a 

 ےہ

 ا

 دق «٠ ٍةحْيِحّصلأ اَهتقْقَح ْنِم ْتَدَعَتب اَّنَأَو « ةقؤُرْمَم نكت نأ ْتَعَلاَب ام ِرْدَمِب « جارّرلآ

 | هيف اَبَّذَكُي ملف « لجل هيف اَهَفَدَصُيِل طَلْعْلا ِتنَقْنَأَو ؛ ٍدِساَمْلآ اَهِلاَيَح نم ْتَيَرَتْفَأ ام

 . اَهِيناَعَم ِنَسْحَأ نم َةَغِراَف مب ْتَرَهَظ ام اَهِناَعَم َّنَسْسَأ ْتَلَعَجَو ؛ ُلُجَّولَ

 اما

 تح

 ۴ و هر
 اًهَكَرَت وا اَلَمْهَأ يتلا ةَأْرَمْلِل بّرَعلأ ٍلُجَولآ َنِم ُةعئَطلا فصل فيك فرغ أ نأ ٌتْدَرأ

 نوت "فْيَكَو ءوسفت يف اَمْدنَأ نوي فيو « شيع بع يف اَهّاََرص غلبت نيا ... َةَلَمْهُم
2 

 نأ َتْدَرَأَو

 ْمُهَراَدِح ْتْلََأَو « رف َدْعَب اف مالكلا 2 ائباَحْصَأ عم تحرس ؛ نالا ؤا یف أزل
 . يِناَعَمْلا هذه نف ْمِهرْوُدُصَر مهلوُمع ةَ َيَِإ اَضْنَأ ىح « َنْوُرَدْحَي يدل ا 7 © 3 20 2 سكس e م aston o o2 ولا م 5

١ 

 ٌءالَبَرهَف ۽ ةَأرَمْلا َيِناَمْرِحِب يِرْوُعَش - اََعُم مالآو مالالا نم م هللأَو يبْسَح : « س » ل

 0 ميكَحْلأ هط عراش ١ : نم الدب ميكا يِلَع عراش » : لضألا يف 0(

 . ۲۰۱-۲۰۸ : تاحفصلا عجار « هذهل ةقباسلا ةلاقملا يهو 02(
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 اهب ُنْيِجَّسلآ ُبَاَعُي يتلا ِةَدْحَوْلا لب ُرْوُعش أكو ؛ ةئبكَسلا َنيَبَسَو « َراَرَقْلا عن

 هيب رجح اكل تيجي لاونج تخت + يلا تع قواطع لا نع نذرت

 ُدْوُعُش ؛ هركي ام هست هتي اهب ْىَلَخُْمْلا ٠ ٍةَمِرْجُمْلأ ِةَلْيلَدلأ ييِناَسْنِإ باَّذَع ْنِم َوْجْنيَ

 بأل تيت ال نسخ فاعل يف امك ألا نير سا الآ مم ىح ِةَلْرعْلاَو ةَدخَولأ

 . « َْْعَمْلَأ َكِلَذ » ىف ٌدَحَأ اهب واجب الو

 ْنَم لكل ومالا ْنَع ِثْيِدَحْلا ْىَلَع امركم ابا ُهَسْفَت َبْرَعْلا َدِجَي ْنآ ةّلذلآ مامر
 رسل ره اًذنَمَو . اًهْنَع همالك الإ اهنم لمني ال ةَبيِصُم لمحت هناك < هيل ُسِلْجَي وأ هطِلاَخُب

 « ةأرمأ وأ لُجَر وأ ىتْعَم ْنَع ُةَلاَقَم هِتاَسِل يف ُلاَرت ال اَراثرَ ُهَتفَرَع الإ اَيَرَع ُدجَت ال كأ یف

 وب كيت بَ كلَ ؛ فلا فك ِةمْواَقُمْلا يف هن وش هج ٍنامزجلا هج مو
 نيف عْرَمْلاَك َوْهَو ٠ وْيَلِإ ةَعْييْطلأ * هعزاتن امْيِف رَجَّضلأ َّنِم ٍةَلاَح ىلع رامي عدي ال ْذِإ ٠ ُيِمَدآلَ

 ١ . عطف دس اَمِئاَدَو « مطفي دس اهْحِحُي «رباَصْعَأ

 ننارأ امف ؛ ْيِلاَمَيحآ هَل َفْعَّضَو َيِرْبَصوب َلْيِع ام ٌّيِوّتل تصل َكِلَذ نم ْيَِقَِر دقو
 ْيِفَو وعم هدام بلقلآ يفر فيكَ ؛ عيلتلا نم حايِتْرآ الد ١ سلا نم , ٍماَمج ىلع امري

 ىلع اًهَراَن ِباَبَّشلأ ٌةَرْوَس ْتَدَقْوَأ دقو ؟ هيلْمْشَم ُتاَبْسَأ كفل ْيِفَو ٠ اًهِضاَبمْنَأ هَلِع سْمَّتلَأ

 مْوَيَّلُك يف « اهنا نرل اَْنُدلَأ ْعْيْضَتَو « سأل يف ُرْيِطَنَو ؛ ِءاَشْخألآ ٰيف جمل ؛ مّدلآ
7 5 00 

 . يلف ىلع نار ْيِذَّلأ ارسلا ادله َوُه ٌداَمَر اهنم لح

 م خي ىلع ةئياسنإلا هبات بلي ؟ ُلُجَر لآ ذو « نجر هلآ ادع ٍلُجَر لاح اھو

 ةروع ا 72

 3 7 د سا موو ر ,e e ر 8 ے2

 ٍلْوُقْحْلا َنِم ُهاَرََو ٠ موي لك ُةَريِرَعْلا هب الفَع لمخَيَو « هلالغأو هلسالَس يف ٍشْحَوْل
 هاش خخ. 2 م هر اوم < هاهم + 5 : 8 2: 0 1

 وسفن ىلإ لحي امف « ةتباثلا ةركفلا نون ةَأْرَمْلا َنْوُنَجَم وه ذإ « هيف ةليضفلل ٌرثأ ال ٍفْْيَرل

 3 نأ ل ا

 . ركف ةَ ةَمْيِرَج اًحرتْجُم ةَريِرَعْلآ هذ َدَحْأ الإ ٍةَعاَّس َضْعَب و

 EX 8 ي يف مي بع لت نإ 8 لقت قو لع ُءْرَمْلا ركن اذه ذم نود ْيِفَو

- 

 : لكل » : نم الدب ۽ لكي ٠ : لضألا يف ()



 ؛ ملل يْحَو» 1۲

 ْنم أو « تي مانو منا اش الص ىلع ما انار . ؛ َةَنالف » ْىَلِإ ْيِرأَ ُدَّنَأَو جور
59 

 : دقو « ابف هلأ ِدْهَعِل اًظْفَحَو « اَ ل ٌءاَفَو؛ ركنُملا ِنعاَدْيعَب , ءال ِنَع ازرع ناك اهلج

 ةكحاضب ةَعاَسَو « ِناَوْيْلَآ ْىَلَع هكا ةَعاَس يهو ؛ ُهْرْكَف اَهْعِدَبَي لأ انو هتل
r r | 25 rشيو سفن يف اَهْنَدَحُي « اهب معان َرُه َكِلَذ لك ْيِفَو « ِيفاَجُت َةَراَتَو « ةثباعت هرم ت ا  

 ْدَقَو ؛ ٍةَطْلَو ِءاَفَج نف اَناّيْحَأَو « ةر يف انايخَأ اَهُيِتاَمُبَو ؛ هَل ْمَنَصَتتَو اَهَل عتصتيو « اَهَعَم

 ؟ . . . هرم تاد اًهَبرض

 ةَس فالآ ةَرَسَع ىلإ ْيِب ْمجْرَي ْي يذلا ُنْوُيُجْلآ اذه يه ْيِدْنِع ةَأْرَمْلآ ( ةَرْكف ) نإ الأ
 ةاَيحْلأ أَدْبَأ ْينأك روُهدل ءاَوو نياق ) وبا وا فه يب ييزه  اَينذلآ خيرات نم
 ءاي « سْنإلا َنِم الو ِناَوْيَحْلَأ َنِم م سبك اداس اسوم اًيِراَع الجر ( َيِنُدِجَأَو ٠ اًدرفنم

2 
 وخلا والجوع كاجو راجح

 م

 ا
2 

 ا
 r ك و > ذأ ا

 تكا م ويي ةقؤفتم يجر ۽ اهنا قلتم ره يف َنِلْفَع ْةَأْرَمْلا ِتَعَروت ْدَقَل
 ١

5 
= 
 اما

03 

ape٩  
 3 1١

 3 6 53 L۹ تا

 یه « ٌةَرَظَن يه ٠ م اَسيْبَأ يه ؛ اك اَهْعَمْجَي ال ُءاَرْجَأ لاي يف يه ْلَب « ةلِماَك اًمَّرَوَّصَتَأ

 . يه يه يه ۽ ٌءْيش يه « مسج يه « ةييغآ يه ۽ ةكخض

 ؟ يدو ٌةَأَرْمآ ئ انآ أ ٠ سال اهفرْي بَل ةأْرَمْلآ يه ْيِناَعَمْلا كلِ لكأ

 ذإ ؛ ُهاَماَحَتْأَو َجاَوَّزلأ ُفَرحَت نال كلذ ىلع إو

 ۽ اهيات وعنصر اهيا نت رن أ الإ َنهْنِم يبن امف ؛ َنوفشكَو
 يَعْنَصِب هاتف اًهِدَيِب اَهَبْوُت طْيخَت طئخت ر ٠ َعاَبّصلأ ةَلِضاَمْل ةَجْوّرْل بْ اَمَنِ تيلو ؛ اهلئاضف

 بكم ّذإو . هوجو ين قيجاتتلا زاب ل « يف هه راب عزو « هيب يهم ذآ لب
 ا

 ٍلْفَعْلا ةَينونجْلا ةَرََطلآ َماَمْلِإَو ٠ ةيماَحْلا هرات ٍْلَقْلا َحْهَوَتَو ١ ِناطِبَّشلآ ةَعَراَصُمَو « ِةّفِعْل

 يف اهم لت « ٍلْهَجْلأ ةا ذأ ملأ ةدساُف ٍةَجْوَر ةدباَكُم نم ْنَوهَأ ةع ُهَعَم كْلْنِمَو كلذ لك -

 . ٍرْمَعْلآ ٌوُدَعيِرْئْعْل ٍقْيِدَص
 ايون هيف لغم اَهَسْفَت ٌبَسْحَت يهق « اهب نظل ُءْوُس َوُه ِةَْرَمْلا يف عراّشلأ رٿ ا نا

 . ةٌريِرَغ ٌطاَطِحْنَاَو ٠ قل َداَمَهَو « بدأ ءس يف ةَِلْغُم اار ُنْحَنَو ؛ اهتتيزو « اََلاَمَجَو
 ٍِ ؟ ىف لوفي لوق ىلإ ةَدحاَو ْنِم َلْيبَسل َدَجَوَو ‹ ِتاَيَيَْلا لكِ ّنّظلأ َءاَسَأ اقساق ناک ْنَمَو
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 اًساَيِقَو ءوب ىلعي العم َكِلَذ ْنم َدَجَوَف ساقلا َّنِم عمَس اَعْيِفَع ناک ْنَمَو ؛ '"0ةَدِحاَو

 . ( ُةْعَت لب ) « ةّصاَخ اوُملَظ َنْيِذّلَأ بِي كيم ال نا ؛ يلع ندع

 ! . .. َيِماَلْحَأ ِءاَسن نم ةأَرْمآ ظقؤأ ْنَأ تْعطَتْسأ وَ مآ عج ےس

 32 د 2

 اَْيَلِإ ْيِمْحَتْسَت رعُسلا نم َةَعِنَِب اًرَوُص ىنْهذ يف ةَأْرَمْأ َيِناَعَم اك دَقَل : 19 َلاَقَو

 ئمالخأ َتْيِدَح َكِلَدب ُةأْرَمْلآ ِتناَكَو . وت هز مزي لِ لق يف اهن نازي ل ٠ ةا

 «ملحلا نم يَنظَقِأ ءال رکو ؛ نوط فيقع تنكر « ٌيِسِواَسَو ّيجْنَو

 ةلْمجِب َكتْنَدَح ْوَلَو . ةا ٍسَملَم تخت ام ْىَلَع يدي َنْعَضَوَو « ِةَقِيقَلاب هيف ِيِتْخَجْفَ

 امن (ةأرَمْلأ ري رخت َةَمِلَك نأ ت ¥ َتَقيألَو « َتطخَسَتَو تَرَكَ نهم ترام امو ٠ ٌنراَبخَ

 ص
 هم

 اذ ْمَل - رنک أ ٌءاَسَّتلَ الرف . . . . (ةأْرَمْلَأ ٌريِرجت " بت) : اًهئاَوصَو 3 ايعَيطَم اط ْتَناَك
 ا

 ٌفرغَت امم یر رخألا جرختو ترث نأ دير ام لِ ُلَهْجَت امم حا حرم لإ تاَجِحْل

 مک

e 

 ةَمْيِهَب ىلإ ةناَسْنإ ْنِم ٌنُهْضْحَب َجْوْخَتَو « فرغت امم َرْمكَأ ىلإ َةَمْيِهَب ا

f ةشحافلأو « َةطقاَسَمُمْلا ءاَمْمَحْلأَو « ةشابطلأ ةَقْيِفَحْلا ّنُهْنِم ْتْفَرَع ْنَمْيَف ُتْفَوَع ْدَقَل 

 « ةيرزألا رمل اذيلقَت - مرير : يأ ٠ نحؤيرخت داك كيكزأ لَو ؛ ةينزلا تأ
 اَهيقيقَح رد َيِناَوولا اَهِلايَح ْنَلَع َنْهُصْرِح دَمْشآَو « الباص دو اَهلئاَدَر ىَلَع ناه
 انَفْعَض اَهيَلَع دير لب ٠ « يه امك َلْئاَذَبلآ دخان ال اٿ اتنا َنْييمْرَشلأ نح انِيِئاَّضَم ْنِمَو « ةكملِعْلأ

 . ٌةَفَعاَضُم ٌلْئاَذَر ىه اَ

 « يبل ُريِطتْسَيَ يانا رَ ناك َمهَو « ُهَدحَو باَجحْلآ ني لَا محلا اك

 ‹ مِل َةَراَشَو « بدألآ َرْهَرَو « مكا َةَماََع اهم نأ داَقتغالا ْىَلَع كلَ َمَم ْيُِمْعْرُي

 « ةَدحاَو لک يف : ْنِم الدب « ىَرْخُألا يف ١ : ٍلضألا يف 0(

 . َتْيَآر ام اَنِرْصَع يف اًهنمج رتو « رازإلآ فقع وهو : هَل نع ةباتكلا يف ُبَرعْلأ لوق )۲

 سبالملا نم لصألا يف وهو . لاوزس « لاطنب : ةداع ٌبّرعُي « 73512108 ةيسنرفلا نم نولطنبلاو ]

 انرصع يف هنكل ؛ همسا يناعم نم يه يتلا ةعالخلا نم الملا مامأ اهب روهظلا دعي يذلاو « ةيلخادلا

 . [ ! ألملا ىلع رشبلا مظعم رهظي هب « ةيمسرلا سبالملا نم وه



 ٤ ملقلا يو «

 ف اَهّنأب [اًدنإ الإ اَيَلَع باّجحلا قلت ْمَل  َهَاَرْمأ وأ َءاَرْذَع - َةَرَدَخُمْلا َةَّصحُمْلا لَم دار

 اًهلبفتسُمل ةَئاَمألآ [ زمر هلال باّجحْلا تخت َيِهَق ؛ اَهِرْيَغ ال ٍةَمْرمألآ ةَفِطاَع نونا ٠ ُرْمَرَو
 «َرّدَكُي نا ىست ذل آ اهر َاَفَص هءاَرَوَنألَو « ُنْسْحَي ال اَمَو نسحب ام ني ب ِلْصَمْل

 يذلا اهنيك ت تاو  E 7عرعر نأ یش .

 ةَرْسْكْلاَو ةتيزلأ فونصَو ٌيِلُحْل عقب ءال دويم َنْيِذَلا َكِيلْوَأل ميكس َلاَق
 ہار “جاو لا َدَتَحَم ال ءاَينغَألآ َةَيَحَم هم هترملعت اَمّنِإ مكس ! الوم اي » : ِةَبَسَحْلأ
 ُلَمَف ' يزعل َّنُمْوُبِرْضَأ » : باكل نب رع مص ّيهلإلا لجَرلآ َكِلَذ ُلْوَق اده نم

` ١ 
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 ٌرثكَأ ةحلضَمل ٌحُرْخَت ال اهو اع و أزعل ر رحت نأ س ةّنم َتالْثَو فلا ْنِم فرع

 اَذاَمَف . اهب يف اًهََعِيِبَط اَهْنَسَبَح ةليِمَجل لا بای تقيم و اهتز راهظإل ٌحّرْخَت اًمم

 ةقرطع ال ريكا ةةرغم ننزل الإ ! ءال م اي : ُلْرُفت اهَّنِإ ؟ ْتَّقطَن ْوَل ٌعِراَوَشلآ ُلْوَمَت

 ؛ اهصخ 5000 دم غال اَ ازار ةأرَمْلأ هب ةبوعصل ىَنْعَم ُباَجحْلَا ناک

 ا وون عاصف « )2 للا ف ا يوو ذأ نوعا يفك ت نكد
 و مو قدح ر

e1  

 « ةباتجلأ » نب ٍةَحْنجْلآ هي ذ ةأر نسم نم ی هري نأ اًريخأ َنْوُناَعْل
 « ٍلاَدتْبالأ اَدنَمَو ٍطاليخالا اذهب ِثْدَحَّنلأ ّنِم اًيْودُم « ُلاَجَتَو ناقل َتَنَحَتَو

 يف امْيِرَسَو « ءاسنلأ ىلإ مهن ترف ريون يف ايس اذه ناك « هريل عاب مهن تلَحَتو

 اَهْنَع اوُضَرْعَأَو  ةَأْرَمْل ىَلَع مْسِجْلاب اوفا ‹ ْمهماَرتحأ ضقت ْيِفَو مواقع د ِداَسْفِإ

 ثاللط لد اذنه نمو ؛ َةَموُمالأ ئَتْعَمِ اًهوُكَرَتَو لوألا نم ب اًهْوُذَحَأَو ؛ بلقب

 سلا داور و ؛ 2

 ا

1١ 

 سا

 ادو «: ونش لاق تبت ادب نإ تعال « ١ باجل نات ُسْرُدَتَو

 ٌرْيخَأ اًهاَنْبَسُك
 1007 2 ص

 انِبَسَك تأ ة ةيَرْسْلا هذه ْثّناك اذإ » : هرخآ ٰيف تاق ١ ةئيزعلا ةأر ىلإ قرشا
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 اهْنَماَقَأ يل ةَعِعاَبْل ٍةقوْستُمْلا بجُحْلا نم م نيَسْنجْلا ٌدْيِرْجَتَو « يسجل سف هال اَذنَمَو

 نم لور ْنَأَو « ِءاَسلا نع لاجل نوي نأ تأ نع حب ُحبْضُيَس اذه ناك اذ - اَت عيا

 هو ذَقَل ؟ ةاتخبر دَق ُنْوُكت يذلا اَ « جورا بحل اأ ايف كي ات ات لَك بول

 َمَلَعَتِل « ٌِتْرَّشلا باَجِحْلا َءاَرَو اًَعْوَط رق دق لب اًنِطْطُخ رب رنيغت ىلإ لالا ذل اتع

 . « قبقَحْلا بح ّنَ ة ِديِدَج ْنم

2 3 3# 

 َُقَسْلَمْلا نأ ال ةاَيَحلآ مْلِع نم َنِئاَقَح ْيِدَي يف كلو < وملف تش : : « عدل

4 
 و همم e AC هلأ 52 *

 ةاّيَحَو « ةقرّسلا دوجو امام تصل و EE ا اسو ق همم هك 5 كوس كل تيس

a رو 

 ةَقِساَمْلا فاحت ؛ ام رق ِراَهظب يها قس املا نأ نيسنجلا | ىلع ةيرطلا مك و

 َلاَديْبَأ امف . ٌةَمْولَظَم ةئيكشم ةاَِمْلا نأ ىلإ و ٍةَعْيبَطلأ نم ةَراَش

 لوحي َفِيَكَو « لاَجَرلأ يف ةَبوُرعْلا ِراَمِْنَأ ْىَلَع ٌباَوَج الإ ِءاَسّتلآ ُكاَتْهيْسَأ لَو « باجل

 هِلُوَحَت ْنِم ُرْذَتْعَي ٌءاَم جنتل اده ؟ رل نو ا رک رت ات طْعّضلأ الْرَل اًجلث ُءاَمْلَ

 ٌةَحِماَطلا وأ ٌةَلاَذُمْلآ ٌةَأْرَمْلآ َكِلَذَكَو « ةَئجْلُمْلا ةَرْوُرّضلآ ُةَُق هَل « راق ّيِعْتبَط ِرْذُعب هبالقْنأَو
 راس ر ا

 . َّنِمراَّذْعَأِ ٌدْيِكْؤَت لإ ا ا را هَلْ
٣ TT 2: 53 

 الجر ناک نِ ُبَرَعْلأف 2 مراص ننام ةبزض ةيوزغلا بِرصَم نأ ةموكحلا لع ناكَو

 ء ّقَحْلآ ادم دحج ىم ؛ ويف اَهَقَح ةونالل ُضِرْفَت هتلوجَر َّنكَلَو ءدسفت یف ارح

 الإ ويف ٍلْصَمْلِل سَ ؛ هير عم مِيرَْلا ِنأَش لم ىلإ ةارملا ْعَم هلاَح ْعَجَر « وْيَلَع َريْكَتْسآَو
 ةَيَذْيِقَْتلأ اَهُنَوُكَو اَهُماَكْحَأَو ُةَلْوَدل

 ئَحْمُت ْنَأ ال الإ نكي ادام « اع مم ذأ غل اردا لاجل رک ا
2 e 

 غني الر « اًهسفتب قب ةَمْيِرَج اده نم ةَيْوْرْعْلاَف ؟ لئاضفلا ىشالتتو <

 ‹ ّيِه ْتْيَح ْنِم ٍمْئاَرَجْلأ ربت اَهُراَيَتْعأ بجي لپ ٠ مق اولا هب إذ
 ج
 عج 2

 اح 8
- 



 لقا يخ 1٦1

 ٌةطَخاَس ٌةَرْكذُم ةيصخش ف اَهنِإ : تملا ادله لئلا يف 2000

 . ٍنَطَوْلاَو ةمألآَو للا ازم ةَ قْوَفُح ىلع ةَ
 ةبرَطضُمْلا مهتابَح ةَعيبطب مهنزك نم الإ ِتاَيََْلاَو ِءاَسَلأ يف باّرعلأ 0 اَمَو

 ۾ كل مول مځدخو مخو « ااش ياد هلأ ارش :.[ يف الإ ةارَملأ َتوُفرَْي ال

 ُةَدِتاَسَأ ْنَأَو مُه . هب َنْوُكِلْهُيَر و توكلي مهل « وي يفتش ارحم اًْوْجو مهل نإ

 27 هذيلا كش ف لاو ّنم ةا آو مهو « وَمَأ لَك يف ٍةَلِفاَسلأ سور دلا

 ْنَمَو ؟ اَهَل َجْوَر ال ٌةَرجاَف أَم الإ رثْكَأْلا يِف ْيِنَبْلا يه نمو . داو ىَرجَم ایرج نذر
 أ اهفغض َرْذُع ةَأْرَمْلآ مم نأ ْىَلَع ؟ هَل َةَجْوَر ال ٌقساَ ٌلُجَر الإ رأل يف ُبَرَعْلآ َرُه 2 5

 ؟ لجل ُرْذُع ام ْنِكِلَلَو « اًهِتجاَح

 ىَلَع اَهَرْيَسَو « ةايَحْلَأ ئَضْوَف َداَمعَأ ْيِذَلا بّرعْلا اًدنَه نم ُةَمألآ أ ٌةلوَدلآ ديت ادام

 : َراَرفتْسالا ُدِجَي ِبَرَع ّيَأَو ؛ ٍةقْيقَحْلاَو ٍلاَيَحْلآ نم اَهِْف ام نشا ىلع اهات اًهِماَظن
 : ُهَحْوُر ممتن يتلا حذر كل دمه ذم وهو ؛ ةلضاَمْلأ ةي | باسا هل عيت ذأ

 اوزألاب ةغيجتو ٠ ايترو اهتابجاو لَ يااا اتراك نف ات تو « اهو
 ٠ ؟ نَطَوْلآ خيرات يف اهب َُتْحيو هب دَ « اعم ةدايسلاَ هلا هرم يآ ربل

 راَعَتْسُم ِدْوُجُو يف ُّلَتْخُم يح وهو اًحْيِحَص اًيِعاَمِتْجَأ اًدْوُجْوَم اده ّلْثم ربعي فيك
 هلك هَرْمُع يضيق ؛ أك وع نب او اها يت + را زم وَ ل يي

 !.. اه اَهضْمَب نم نكمل لب ءاَهِضْمبب لب «ةلِماَك و جورب شیب ال أكو قایل نِ

 الجر مدحت نأ مط ةَ مداح هاو « برع لَ اهوا نأ لبق ةر ةر
 1 أ ةَ يه هذ لله ؟ ا

 ا

25 
 ! ٍلاَجّرلأ نم م باَرْغألآ ٍءالُؤَْهِل ةُمِعْلَاَو فَرشلأ
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 ريت ةن هلم نع اسي أ للم ا س » ضن انهو : ٰيِواَرلأ لاق

 ريح َّنَأ ُتْنَأَر نبأ َدنَب ٠ ٍلاَعَمْلا َنِم اهطقسأ نأ ْمُْتتالَت َنيَلَأَس يث . « ع» يلح ىلإ
 . « عدو اأ »و« س »الإ ٍلاَجّرلا ٍباَرعَأ همن َنْوُكَت نأ اَهِفْذَح

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ص
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 الإ وه اتن . « جاوا ٠ هرس يل نعمل بتل اذني لبق ال : باشلا لاق

 وم ىلع اهمه ٌةَأَرْمَأَو ؛ يسن ْىَلَعَو « ضزألا ىلع : ¿ نيش لع هلق ٿي

 5 ُتْيَح نم ة ريكا يِدئَألأ َلَمَع يوم رباط ره امو يلق نو اها

 املك مهِسْوُوُر َمْوُمُه عَمْجَأَو 0 ْيِماَيأِب مهيب امنا اديدش امهر ْمهِيِف ٌلَمَحَتَأَو ظ نين ٍنْيَدَي

1 

<f, Ê 8 
 ر يادرو ٍدَحاَو سار ْيِف

 ٍلْفَع ذأ لر ذأ دب نم اهعَم ءيا من ‹ اًهَيَعاَسَو اموت م مضت ةَدِعَمب َدِعَمِب ْمُهْنِم لک ُدَلْوُي

 . ُردْقَي الو لم ليتل. لين ل زيت
 أف . يتبرع ء بهذ “ها ارم انآ 3 ٌاَوْلَحَو هلم هل : ْيَأ 3 جارا لَو ناک اذِإَو : لاَ

 امو رانا ٍرْضَع لكل « جاور ٍتْفَو ُنُكِلَو ... ئَوْلَحَو ٍِلَسَع يف لار ام لانو
 ت
 م ا

 اًمُكُح َمْوّنلآ لعب اَذنَهَف « ا اهيالخأ ني ياو زض ىلع تقرت يِ اإ يللا فحش

 + نا اجر مزق بالا نعت اك ملفت ةكنلا تيت ذأ ت ا لاَ

 ندو يضرك ر نقلا يف ءْيش لكو ۽ ليس هَِمَو كليق « يق متلب « هک متليذر

 مالا تاع ٠ . . بخل نب يا هني أزعل هخو كَ الإ وه امك - كيل

 } نكي اَمَّنِإ يملا ئَتْعَمْلآ ذإ ؛ املك نم ال «وَقاَرْشِإَو رؤتلأك نر ُهَّنِإَف « ُهَداَوَسَو

 ْتَهّدلأ اهْيف ْمَقَي ال هذلَه ؛ ينحل ديك َّيَمْلآ ديو ؛ اَهتاَذ ِءاَيْشَألآ يف ال ِءاَيشَألأ باتت یف
 رتو ل نيو ٠ نعت مف دكت الإ ةارعلا هن مقال قلو ٠ ةت د الإ 2 مرم 2 2 52
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 ةوش

 « م٤۱۹۳ ةنس لوليأ /ربمتبس 55 = ھ۴٣۱۳ ةنس ةرخآلا ىدامج ٠١ 2« 54 : ددعلا ؛ ةلاسرلا 7 (*)

 . 7١050 7857“ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا

 مآ بأ » : لالا ٍتاَعْبّطل يفر « لوألا ُةَمَِطلاَو لضألا اَذك ()

 ّنَفْلا نم هعضْؤَمِل ١ : ْنِم الدب “هم ههضْوَمِل » : ٍلْضَآلآ يف (۲)



 زج ورغلو 5  ٌةَدْيِدَج

 كف خي تا بز ذأ دك جالا هَ مل نيو لَ دك ن « ِنْيَعْوَن ىلع

 ْذِإ ؛ ِناَّوَّصلآَو ٍدْيِدَحْلأ ّنِم لني ام اَئتاَيَح ْىَلَع اهنم لَم ٠ ئدّنلأ ٍتاَرْطَق ْنِم وا بكاَركْل

 . المح ٍدحاَو سْأَرب ٍدَسَجْلا ُبْسَحَو ؛ ىَدَن ٍتاَرْطَق الَو « ٍبكاَوَك ةّمشأ دلت ال يه

 « ماَرَع ِةَلاَسِر لثم ْيِف اًهَقاَوْش أر اهتاّيِحَتَو اَهَمالَس ٌةاَيَحْلآ هيلع ض رْعَت ْيِذَلَأ ِنَمَو : لاق
 لك « ٍمِكاَحَمْلأ اَياَضَق نم م ِدَيِضَق لم ٰيف اَهَمجاَجَلَو اَهَماَصْحَو اَهَبَضَع اَهْلاسَيَو اذن عدي هر عع ص

 ؛ مراسل يه َهّذَللا نکو « انَدِْع ٌةرِفاَسلآ يه َةأْرَمْلآ ْنَأ ٌنَبَسْحَت ال : ُباَّشلآ لاق مث 0 1 م 1 41 رام رە هم و
 مخرب ْمَل ىذّل َعْرَّشلا مكحأ اَم : ةَقْيقَحْلآ ُدَرَقُب ماَحُم اَنَأَو َكَل ُلْوَقَأ ! َعْرّشلآ مكخأ اَمَو 4-0 كم ت ص o 7 مس 0 5 به f 0 سة م ع سم ا

 نْوَكَي اَم اًريثك فشكلا اذه نأ ةاّيَحْلأ يف عقاّرلأ نإف « ةرّوٌرضل الإ ةأرَمْلا هجو فشك ْيِف 8 2 2 0 00 Er 8 2 58 2 0 o1 8 م 8
 ْبَمّدلأ اًهْيِف رتتكملا ةئاَرخلأ نم ٍلفقلا قؤف اَم سك اذِإَو ؛ ب أ َءاَرَو ام ىلع ٌصللأ بقتك رم طل ےک م جادا مار ف تمي مس را ع كرس I re ص 2 1 د
 3 ر م هم مي مار

 ! . . ُدْعَب نم وزه ةيرخس هلك ٌدْيِدَحْلا بالا « ٌرَهْوَجْل

3 0 2 

 2 هلقع 5 9 مرعب ا 2# ها ا 1

 ْنِم اهل ىَلَ هلق َيِوُطَو ٠ ٍينناَقْلا بكل ىلع هلقَع اقر ماحم اش ةّيلقع هدله

8 ar 52 1. 2 ل هم - f~ nd. ar 5-8 ر lg...سبل يذلا فَلا اتپابش ¿ن نِ دارا ع اهنا يف ذأ رتن ت  

 ماريو نيروغتشُملا ضم اني حرب ام هنا قر

 ٍبِماَدَمْلآِب ٌرَْتْسَ برو نأ اج ا ومو تما یک ريتا مهم نع افا
 « َداَتْسُأْلاَو باكل . َسشْيَجْلآَو لُوطْسألا ُقْوْسَتَو ؛ ِةييرَحْلآ ٍلِئاَسَوْلِ ٌرِمْعَتْسَت اَمَك ةّيملعْل و

 . ّتْحْلََو َةَْرَمْلاَو , َعاَتمِتْسالآَو هَدَللََو

 َكَوُدَع َّنَأ كلا َكَلَحَم اَمَل َكِعاَتَم أ كاي يف ْتَراَطَتسآَف راتلاپ َكاَمَر اًوّدَع نأ ْوَلَو
 َءاَرْمَح برات قالخأ نع نوُيقْرْشلا لفغ - ْيِرْمَعَل  تفيكف . اًهِرْمُأ نم غّرفت تح ر ا م سم ب ufo ميسم اف I oo e e و تكد ورب اح

 ءاذخأ َنيلَأو « اغاَسَم لهْسأا ووكيل اَهْيلَع ْمُهَنْوُجِضُن ب اَمّنأك الكأ َنْوُرِوْعَتْسُمْلا اهب مهلا e و اے یک و وا رس هاا



 14 يعفارلآ قداص ىفطصم

 لمع ةايَحْلَأ يف اَهَّنَْبَو هيب َسْيَلَو « َةَحْيَص الإ نكت ال ِهِناَسِل ٍفَرَط ْىَلَعَف اًهُلاَجَرَو اًهُاَسْنَو 32 2 م نص ورع ر هر مد 0 ر 1 ا ر r سل 20
 م 2 71 25 2 0

 . هلم اهتدئاف ةيحا نم ال « اهب هنَذَل ةّيحاَن نم الإ

 ٍضاَرَمَألاَك « ٍدَحاَو لصأ ىلإ اَهْعِجْرَمَو « ٍضْعَب ْنِم اًهضْعَب ُقَتْشُم اهلك ُيناَعَمْلا َكْلتَ

 . ةلقخم ذأ قا منجلا ادل اعم ثماك ام « ءِ اهنم ءَ دهم منجا يت نيل

 . ٍتْوَمْلأ ىلإ ةَبِهاَذ وأ ‹ ٍبْعَّضلأ ىلإ َةَعِجاَرَتُم ذأ

 لمي الو « ولوج ىآإ وطي الف ء والي ت فقم باش مهب َفقَو ْناَبش كلوا
5 

 َلِوْحَي نأ ْعِنطْتْسَي ال اًراَّوَخ نوک مَن ْنِمَق ؛ ُنِبْطَوْلا لجرلا لمي امك ٌيِعاَمِتْجالآ هومن
Ne 

 ر ص

 ‹ ِةَمِئْرَعْلا وخر « ةَ لآ ةَ لإ نوي ك + لوما رجلا ييزو « يلقن مم الا

 شيعي ٍضْيِرَمْلاَك ال ٍرابتغالا ضب يف ْنْوْكَي الو ؛ ِهِلْذاَخَتَو ِرْجَع باَبْسَأ لإ ماس اشسا ل

rرر ر 2 0 سل سلا 2 ي ا “ eر 1  
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 لمعي ال اًحْيرتسُم « ضهتتي ال ةمون « يشي ال ةعَّجض « هْيوذ ىلع ةليمح هضّرَمِب

 ْنَع فريق هلخاد نم ُلّوَحَتَي ُبَّْشلأ ادبي ِنابْشلا ىف ةبعامتجالا َةَلَسْكَمْلا هذه

 رْيَغ ةي اهلج ٠ وِمْوَق َرْبَغ اَمْوَق اهي دلعي ةَراَعتْسآ َلْئاَضَق اهناكم ف ْذِحّتَيَو « ِلْئاَصَق
 كليو « رض يهر هع نأ ىلع اَهْهِرْعيَو داس يهوه حلت نأ ىلع اوفو « ديت

 . هفتو هعدصت َدْضَت نأ ُتَبلَت الف نايك ُبْعَّشلأ ايف رم ماَخُي ةَلاح

 ف نأ لَ ۽ طم نزل ةا لك يف هَ ام ايو ارم باحشلا يف أَ

 إنكم نع ٍسراَحل ُباَهَذ امو « ةَدِساَفْلآ قالخألا كلت ُهَنْعَبَص 5 2 امل اًثْيد بابل

 : ذاع اَهِعْيِمَج نم ُداَرُي ادْويُفَو ٍتاَمِبَتَو ٍتاَبِجاَو الإ بذل ناك لَو لإ صول

 رتا يذلا وخّئلأ ىلَع ٍةَحْيِحَّصلآ هناَسنإ نف رقي ىح ٠ عامتجلالآ يف اًهِلاَتْمَأِ

 رس لب كاشلا ترس نیلا يه امو جوا تسل ؟ اعيش هل حصير

 ا يف َبَجَوَف « ٍةَعاَمَجْلآ َنِم ُهْعْصَو َسكَعْلا اًدَْهِبَو « اًعيِمَج ةَلْيضَمْلَو نبذل

 عاتميالا ادلَهَو « طْؤَمْشلآ اذنه « سلا ادعو ءوسفتي وه لي نَأَو هَل ةَعاَمجْلا .

 مَ مدي نأ عَمَتجُملا ىَلَع ُفَح مناك ناجل كذا حَبضأ + مست يف تاس هج يلا

 اَهَعَم هَ

: * 
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 هيناَسْنإلآ ُرّسَمُت ِناَمَمِلَك ٍنَطَوْلأ ْيِف ذ ةارَمْلاَو لْجَرلآ نأ هيف باشلا لهجي اًرْصَع هذآ حق
 ءاَومَألاِب ال « ٍلاَمْخَأِلاَو ٍدوْيَمْلاَو ٍتاَبجاَوْلاِب ايد ياس اًديسْفَت ئرخألاب اَمُهاَدْحِ
 : الار َركّذل ةيناَوْيَحْلأ رس رسمت امك قالطنالآَو ِتاَوَهَّشلَأَو

 ذأ ةد لإ نكت ال ايلا نم اعزام اَهقالخأ يف ةّطَحْمُمْلا وأ هيلا سلاو
 ٌهايَحْل اَهِبَلَع ْتَضَق نإ اًهتَعاَط يف كلك ةد « ةيحزرلا اهي اهتليْخَأَو اًهمالخأ يف ةطحنم
 تهت ْوَلَو . ةطلشلا نم ةَلرْنَمِب ايلا اهل تضف نإ اتي نف قي« عصا عضؤتي
 بة لو قت هلا رتا رک یک وُ لَك اَهِلَمَع ن ْتَدَرطَل ةَمْوُكَحْل
 لإ ٌمْوُسلأ ْيِتَأَي ا اَمَو « اَهُمْلتْسَتَو و َتداَوَحْلا فتر ةناَح َرُه لاح َكْلَ باش لكَ « ّرَّشلأ
 . همر وْسأب وأ هلم

 ا
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 نيتتفالأب موقت هان ٍةعيبَط يف ةأْرَمْلأ ةَعِيَطَو ٍلْجَرلآ ةع رار الإ ىَنْعَم جاَوَزلِل سي
 خو وَلا تاش رَت نأ اَِتِاَنَدَو اهيو سْتلا طقس نك مق 8 . بعسل ةَعيبَط َيِهَو « اَعَم

 نم اناج هطول مقي الو ؛ ةّيِناَسْنإلا ٍتاَبجاَو نم هز أ لح ا یخ لَ « ةلوج لأ ةَعبت
 قر مسل قوق منت فح لت بعدَ ب ٠ ويلتت جزو هلت نف بلآ ءا
 ٌفاَعْضإ َرُه جاَورلآ ٍتاَبجاَو ْنِم هتان نأ فرغ الو ؛ ايرج نعرا ٍةليِضَمْلآَو ةّيزاسْنإلآ
 اهبابسَأ يأ يف ٍلِمَجْلآ ٍفطَعْلاَو « ٍبِئاَّدل رْبَّصلَأَو « تبذل صالخإلا تعمل ِهِتَمْنبَط يف

 هلع تصوف يلا دن نب يجده بهي نأ انهو ديؤلو علا قوش نير
 اًدنَم َةَّقَسَمِب ْيِرْخُمْل هراَرفل اللَمَتُم ّيِْييْطلا بجا ِءاَدَأل هيف َدِهاَجُي ْنَأ ةَلِضاَقْلا ةعبيطلأ
 . بزعل دعو الهلا وعينا عت امك هن ياكي ىع اتو بجازل

 ْنَأَو ؛ ٍنَطَوْلَأ ىَلَع َّنُهَداَوَبَو ٠ تامل َداَسَك ناسا ئَضْرَي نأ سفتلا ٍطْوَفُس نمو
 - اًهِرْيداَقَمِل اَهكْرَتَو <« ةاّيَحْل قرط يف اًهِاَقْلَو ؛ ٍلاَمخأل هزه ذب ْىَلَع اوٌوْطاوَتي

7 5 
 يصبو تاقا نيب ماو ضي كلذ ملي ل لآ مهلا مما . ٍةكْوُهجَمْل



 ۲۲۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ٍلْمَح ْنَع ْمِهِيَلَحَتَو اهياَمح مهكر يف ذ ةَلْيْضَمْل أب عْيِضَيَو < روفثلا لجل تاق يف مويطَوي

 ةَيِماَّسلَأ اَهِمْوُمَه َو اَهِتاَبجاَو

 اوُقَونَيْسَ اإ لاقت ؛ خب الو « عت َناَلَو َتَنَحَت قوس اَذِإ َلَمَجْلأ ّنِإ

 . . اوُلِمْحَي ْنَأ اوَبَأَو اوُعَضَحَو اوُناَلَو اوت

 ٍلهَجَو أوي ديول تخ نأ صقل ِرّصَقْمْلا زِجاَعْلا سكتلا ٍلُجَّولا يف سلا ٍطْوَفْس ْنِمَو

 سلا طخنملا اله يِرذَي الو يأ بم نتي مآ نه دي

 اًمُمالِك ٠ ٌّيِركْسَعْلا عا ٌريقالل ُرَخآلَأ لش َوُه ٌيِعاَمِتْجالَ يناس ُهاَنْعَم ْيِف َجاَوْرلأ

 لع لو ل ذجاو طرق جك هات اعز ةع راقب لإ لب كال هك تجار

aN 2 
 أ ِهِمْعَرَو دندمت وأ 0 2

 هم 2
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 اکو ؛ هل رک هيو ٠ ُهَرقبِف هرْوُجُفل ٍجاَوَزلَأ ِنَع باشلا ىتغي نآ سل وقس نم

 . نْيَنْعَلاَْنُدلآ ىلع ُهَسَْن لَعجَيَو « ِنْيئَمِلِرَج ُتِدْحُيَو « نيست ْمِطْحَي كلذ هل نأ ملي ال

 نأ َدَْب اَهَكَرَتَو اهب ٌرَكَم اَهَتَّرِع َنْفاَو اذ یت هاف اسلا ٌوَْغَي ْنَأ سْفَئلا طوس ْنِمَو

 دنع اَدَبَأ وه « كنا ٍثْيَِح نصل َسْفَن الإ ثلا اًذنَم ُلِمْحَي اَمَف ؛ ٌيِدَبألآ اَهَراَع اهب

 عجل دعو ؛ ٍبْمْكَمْلاَو حولا باب يف ال « ٍتاََتلاَوِِئاَحْلا باب يف ْمُهفرْسَي ن

 ةَمِئرَجْلأ باب ْيِف ِهِسْفَن َدْنِعَو ؛ ٍرْيَخْلَاَو ٍةَحلْضَمْلا ب اب يف ال ٠ ّرشلأو داَسَمْلا باب ف
١ 

 . ِفَرَّشْلَأَو لَمَعْلا باب ئف ال « ٍةَقرَسْلَأَو

 نب 2 نب

e osهلأ ى و كه  fo;هرو <  E orمعو  

 اهْنِم يأ ةَريئَكْلا اَِعْوُرْفَو اَهِلْضَأ ِف جاَوَرلآ ةبكن ُهَدْحَو َرُه اهطاطجنأو سلا ًطوَمَسَ
 ص 32 س 5 ا 2 ص سە م هم ر وا

 نبا تا لاهو « يلا ةجؤزلا نع ٌباَشلآ حت اهني « رولا يف ططّشلاو العم
 ت

 ٍلِضاَفْلآ ِنَع اَهُفْوْرْعَو « ِءاَرث ؤأ هاج اَذ الُجَر ِةَجْوَّزلآ هام اَهْنِمَو « اَهِرْفَمِل ميركل ٍلْصَألآَو 0

 « كيسي رايد جاوز وم امنا : ِلِئاَضَفَو هيَلوُجر يف ىع ْىَلَع ريسَيْلآ أ ٍفاَمَكْل ْئذ

 تلا رعت حبا « طْوْفْسلاِب اضن يه ثلا دق عطا ناك « ايدل كيلا
 1 ق و ور ءاّينغ ايغألآ دال ذأ مد ٰيف ُلَعْجتف < َرَهْفْلَاَو

 ادب ال نيم ميجا نأ بح ىلع... ةراَجحْلاَو بَمَكْلآَو احلا حزز ءار
0 _ 
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 « ملقا يخود ۰ ۲

 . عاَبَطلأَو بادآلا ةثاروب ال إياب ال ةَعيرطلآ نأ يف مُهْنِم نات

 ةّصضاَخَو « نيل يف بدلا ةيزتلا ُفْمَص وه أر يف طولا اذنه باس ْمَظْعَأَو
 ِءِذدَم ماظن ُهْرْيَغ ال َوُه هلآ مم « اَلا ىَلَع ڏئاَر ناش َنْيدلآ نا سائلآ َنِم اًمَظ ؛ نامل

 ُبَسْحَي اَمَك - ةَحْيِحَّصلا ُهََِدَمْلا ِتَسْيَلَو . سفلاب اهني لص ام ّلُك ْيِف اًهُماَوَقَو ةاّيَحْل

 ىو ؛ اَهِيِناَعَمَو ةاّيَحْلآِب ِةَديقَعْلا َعْوَن ُلَب « اًهيَداَمَو ةايَحْلِل ِةَنِْعَمْلآ َعْوَن يه - نزلا

 هذاك فرار انب ال يناسنإلا يوقلا حفلا ادم ةَ ٠ مالشولآ یاب لَك يير ادن
 ةيزخلا قانا « ٍتاّدّللأ ِنْنْفَو « عاتمتْالا ىَلع هميم ةييرزألا ُةَردَمْلا اهب اهب سيل نيل

 ؛ اًهياَرَحَو ِةَيَِدَمْلآ كلت مده يهني ْيذ ذآ ٌيِناَسْنإلآ ُمْيِطْسَتلآ َوُه هنْيَعِب اذه ؛ ٍنيَسْنِجْلآ نيب 7

 اًمئاَق « ٍةَعَفتَمْلاب اَيِفاَو قوام انج امك ةاَيحْلا مم نأ دعب ةالسإلا ايان

 : یضزفلار يللا ناد : ةَلْيِضَمْلآب

 رُو « طفلا ب باّبْسُأ ٍرَبْكَأ ْنِم بس وه ُرَحآ رهظَم ةيريدلا ةيبزتلا فض ٌلياَقُيَ
2-2 

 اك رم تأ نس مجري فشلا ادله نو ؛ ةسرفملا ني ةنياميجالا يلا كح

 ي يتلا « ةيلزؤنملا د ةَ لئَح نم اماه« الوعل نإ اهلَسْتسآَو ابطل

 . ٌّيِعاَمِتْجالَأ اًهعْضْوَم يف ٍةَمْئاَق ص ٍةيِصْخش لك ساس اًمِئاَد

 نعْيبطلا ٍعِضْوَمْلأ يف ةر َرِهاَعْلا يَا ةأْرَمْلا ٍتَعِضُو ٍطْوفْسلا َكِلَذَو فضلا كِلَدبَو

 ٍنْطَوْلآ ئَرُق ْتْلَلَحَتَو « بآل َيِعِييَطلا ِناَكَمْلا يف طَحنُمْلا ُلِفاَسلآ ُلُجَرلآ لرو < أل
 ِتاَنْيِكْسِمْلا ِتاّيئَمْلا ةَلْيِضَف ْتَلَعَجَو « اًمِهِتَعْييَط ْنَع ِنْيَمْيِظَمْلا ِهْيَرْصْنُع ٍفاَرِحْنَِ

 . ةَرَِن لاصق اهكرتي مدل س زْس َذَخَأَو « ْتلِمْهُأ ام لوط

 ساّئلآ مكح ْيِف ةلْيِضَفْلا ِتَماد م , ُهَيَوْطَسَو ِنْوُناَعْلأ ةو لإ مفاد لَو ّمِصاَع لَو

 وُقْلِل اهَعِضْوَم ثلخأ ذق سفتلا ٌهَوُق ْتَماَد اَمَو « نياق اَهَناَكَم ْتَكَرَت ذَق ْمِهِفْيِرْصَتَو

 انَبِحاَص اي ُلِتاَقْلآ ِنَمَف « ين ُةَمْيِرَج ٍلاَح لك ْىَلَع يهو « جاوڙلآ ُةْيِحْوُر تليف دم

 ي ؟ ْيِماَحُمْل
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 و 1

 . برع ٍلَجَر لک وه : تاش َلاَق

 ؟ ُهُياَمِع اَمَف : ُتْلُق

 . اًباَوَج لإ عجزت ْمَلَو تكَسف

 ؟ُهُئاَقِع اَمَق . . مد َكاَلَحَو تلات دَق كب أك : ت

 ُبْعَشلآ ُمُهِبقاَعْيلَق « ٍتاّرغْلا ٍءاَلْؤَم بقاع ن زأ ةَمْرُكُحْلا علي نأ ىلإ : َلاَق
 ... ٍةَمْوُكَح ُهَلمْرَأ لجو : ْمُهُدِحاَو . . . « ٍةَمْوُكُحْلآ َلماَرَأ ١ ْمِهِتيِمْستِب

 و
. 

5 Eيف َةَطْلَعَو « مل ِءاَسن يف ةَطْلَغ : َنَْتطلَمِب الجر ْيِلعْجت الو اهرم َمُهّللا :  
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 ْنْوَكَي « ُبَرَعْلا لجل َوُه اتفاق َنْيَبَو اتي هيلع اْعْضاَوَت امف (ةمْوكُحلأ ةلَمرَأ)

 لع رعب ینو والا ني ةأر ترب نب« حقتي کو یکم ارداق « حاول قي

 نأ ُلِواَحُي « َةَلِطاَبْلا للعلا ٌقِلَتْمَيَو « ةَيِهاَوْل َرْيِذاَعَمْلا اَهَل ُلِحَتْنَيَو « اَسْيِلْدَتَو ابنك ِهسْفَ

 ُفِيِضُيَو ؛ َوُه هتبتْرَم ىلإ جا رمل َلُجَولا طختي ُتِيَح ْنِم جْرَرتمْلا لجو ةبزَمِب سفن َقِحْلُي

 نهئمزَيَو « دست رش ِهِسْفَ لع هدير ١ ِتاَتيِكْسِمْل است ِءالُؤنَم ىلإ ِءاَسّنلَأ ْىَلَع هم

 ؛ ِبِيَعْل كأ وهو ّنُهيْيِعَيَو 3 صمت ءاج هم 1 و ٌنُهصَقْنتيَو « هيلع ُءْوُسلأ وهو ِءْوُسلَأب

 ْتَلَدَبَتَو « اًينُدلآ ٌعاَضْوَأ ْتَبلَقْن اَمنَأَك ٠ ِهْيَلَع يذل الإ ىس الَو دل يذلا الإ ركب ال

 اهتمي ةتزثألا ِتَلَصناَو « ةأرعلا ىلإ ٍلْجَلا ن تاع ةلوُجرلأ تار « ةايعل موس

 ‹ اًعداو رقي د مي ٠ اذنه ليَ ناك ام كلِ َلْحَت نأ َبَجَوَف « لجل نإ ةأْرَمْلأ ّنم

 ْثنَحْمْلا َيِناَعُيَو « ةّيَعاَمِتْجالَ ةاَيَحْل ٰيف ةّيماَّسل َمْرُمُهْل َيِناَعََو « َحْيِرَتْسَيَم بعت

 ٌهأرَمْلأ اًمأَف . . . ةَحَوْرمْلَأ حاَتَج تخت ينل هسلجَم يف نكه « ُهَعْوْمُدَو ِهتاَماَسِتْبَأ
 ٍلثِم ْيِف وباي ْنِم ٰیقَبيف وه اما 2 لبق ُهَو اًمرضاَحب ٌُرِطاَحُتَو « اًهتَكَلَم ئَلَع فرشتف 8 چ و موسما م 2 a هام م م ا هس 2. ل

 . . ِنْوُصَمْلا رذخلا

 ؛ رورو اًبذك لاجل يف بسحب « ٌجَرْوَبُمْلا ُفِئاَزلآ ُتاَّشلَأ كلذ َوُه (ةموكحلأ ُهَلَمْرَأ)

 ُءاَشْنِإ ْيناَعَمْلا هذلَه ٌصَحَأَو ؛ ؛ اقينركت نيام لمحت ین هح ر فرخة جلا لُمكَت ال ْذِإ

 الف « ٌيَِْقْلا هدْوُجُدَو ٌيِعاَمتْجالا يَمَر ْنِف ٍلُجَرلآ َُرماَعُم : ْيَأ ٠ اَهَِلَع ُماَيقْلاَو ةَرْسألا ا

 لوألا نيرشت /ربوتكأ ۸ = اه ١0 ةنس ةرخالا ىدامج ۲۹ 637 : ددعلا ؛ ةلاسرلا» (#)

 . 1۷۹و 1747-١514 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا ءم م64

 لب « ِثينَأَتلِل ْتَسْيَل « ِةَمْوُكُحْل لَمْ ١ یف ٌءاَّثلَأَو . " لَمَجْلآ قوسا 9 هلام رنا }1{

 ها ول | ادب ايو .. . ؤزهلأ 06 اًهْمْسَأَو َةَّصاَخ ِةَمِلَكْل هَذه ٰيف دارت « ةئبَرَعْل يف ةَدْيِدَج

 ذده نف « ٍةَمْوُكَحْلآ 5 برع يجد لَك ةت ىلع ايرج ْنْوْجْوَرمْلاَو ْتاَيَقْلاَو ءاَْل
 !.. . كيلا ضماَحَك اًوت ًاَضِماَح « رطل لعق ُهاَنْعَم يف ناک عاشو مَع اَذِإ مْسالآ

 ا ا
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 وقل اًرهْظَم نوي الَو « ُهْنِم ٌيِفَْمْلاَك َرْهَو هيف اليف الو وف دردم َوْهَو هلع ابيع شيعت
 الر ء اهب ٰيِهَتْحُمْلأ رَخآلا سجلا فض ٍلْمَح ْنِم نُْجْلا بْرُرُه ةبراَه ٌيِوَمْلا سنجلآ

 ري الو ؟ اَهْيَلِإ جاَتْحُمْلا رحل رْيشَعْل ةرّراَوُم نم ةَلاَدَتلآ رب ةئربتم ريشحلا ةءْوُرْمِل

 ت0 وغ عطب أو اتي المع أ نب ف تك وه نوک نأ هست

 لقت ٠ ربقلأ تاَمْلطَك ِةَدِحاَو ٍةَمْلَظ يف ُءاَنَْلآَو َوُه تني ْنَأَ “باشم أ الي یا

 ناطر مار بأ يف نكي ذآ نرل يضفي ناك يذلا تنبلا لج « رزذلا نإ تدخل

 ِتّْيَمْلا بّرَعْلا ٍلُجَلا اذه ْنِم ل ا ها كف را

 ةّصق كلذ لَك ْيَلَع نقي 7 اما تیب یف يف رمل اثار ِبَرعْل ادا يع يار ْدَقَل

 ىلإ E2 لجر اي : لار جت ار ُلْرَمْلَا هَل ُلْوَقَي امار < هتدخَرَو همش

 حو مهب دج 07 1 بأ نلبي ْيِرْيِصَم نكي نَا ملأ َكِلاَتُم نبق ؛ ٍقْوُسل

 ت

 >2. « ەە هو 8 C7 م ا
 دق نؤكأف مهلجْرأَو ْمِهْيِدْيُأ تحت ىلْبأَو ٠ يار ضخب ْمِهِتَرَشاَُم نم ُتْيصْأَو « يِدْوُجُ

 لا نب ةقزح تلآو ٠ بكل عت بَ تلت ٠ لن اتا اًيِناَسْنِإ الَمَع تلمع

 .« .. فت : ُلْوُقَ هن َكِشاَرِف ىلإ خضار . فأ : ُلْوُقَيُهَّنِإ يسرك عَمْسأَو

 نوم زثجم « ةيرخلاب ذبغتنُم « ةا ىلج هنأ وسفن ىلع ةبعكلا ٌبَوَو برملا هش

 ا ٍتْيَبْلآ ٌبرَو ِهْيلَع ةاَّيَحْلا ِتَدهشَو . ةَداَعّسلآِب قش « وقلب ٌبْوْلْعَم « ٍلَقَعْلاب

 ىلع جْرْخَيو ٠ اهب ال اَهِاَذَل قِرْسَيَو « تم ال اَهحِِاَت عطف ؛ يتبرع عاق ةوُجولأ
 هنأ هيلع . آو - ُنَطَوْلا َدِهْشَو . اه ا دان الو اهنابجاَو ٰيِصْعَيَو ويف شدي الو ازش

 اهسْفَن ئف ُةَمْعنلأ ي تمت جام اتن اك ذإ + الا ىلع لازلت مرات زلم
2ٌ 

 َنَسْحَأ « ةاَيَحْلَأ داش و . عطقنت ال اَمِرْيَغ يِف ْتدتمأ ةبيِصُم ِهداَسْقِب ناك ْنِإَو ؛ ٌدَتمَ ُدَتْمَت ال

 لع لو نيج وكب ياو قبي لس وه م نسخي الو « اًيِقاَب الْسَت ُداَدْجَألأ هب

 دوج ُتْوْمَيَو «ونَطَو ىلإ اطار ييتجألا جو تؤم مك ؛ امري ال يضيع ةع ةع

 نف اًعْيِمَج ِناَقَِتَيَو « ٌيِبْطَوْلأ رثألآ عاطقلأ ييف اعْيِوَج نايتس ؛ هب ىلإ لاقتنالاب بْرَعْل

 يف امم ِناَبَهْذَيَو هَل بقَع ال رب ٍنطَوْلآ ّنِم جَرَ اهيل ناو ؛ ِةَينَطَوْلا ةايحلا بان



  « ASملقلا يو «

 ! شْعَنلَأ ىلع ُيَحآلَأَو ؛ ةَرخاَب ْىَلَع اَمُهُدَحَأ : نايل جَجْل

 7 ff 26 سا كَ و د ب م 00 هلآ “7

 ةغلاَبلأ قَد 1 ٍَةَسَدْنَهْلأ / ىنعمو ٠ ٌفْظَوُم سدنهم رهو 2 هم ةلّمْزأ J سمألاب ٰينَءاَج

 مةواص 25 داوم

 : فرحي ذآ ءْيَش لَ ْنَأ غلابلآ ْرَذَحْلا مث ؛ َقْيقدَّتلآ َلَمَتْخآ اَمَو ةطَقَلَأَو طَخْلأَو مفر یف

 ناک ْذِإ ؛ أَطَحْلا هب َمَعَي ا ؛دْهَّسْلأ ُهَلُخْدَي وأ « َصُقْنَي أ ديري وأ ‹ لوطي وأ َرصاَقَي وأ

 ته ُقْرَحْلأ َناَكَو ؛ ةقْيَمَحْلِل لاَيَحْلَأ ناَكَو « ةبقاَعلل َوُه اَمَّنِإ يدنا لَا يف مداح

 لاو غضا تاما إلا نب سانا الا تلف لن و . ةف ُلَبْنَي ال
5 

 شد أَم ُلْقَعْرَأ « عظم

 مسا نأ دب

 ا او عدلا نک ا ئل َرَهَظ اَم ىلع - سدنهُمْلا نأ ديب

 يخش لاب ىلإ واتش انفي ا ف خس: ا
 ےل ورع
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 . طال ادا َنْيِعْسِت : اَمْهَرْفَأ

 َلاَق . طاّيتخالآب اَذخَأ ٌبَرَع َوْهَف < ا ْنم ِهْيَلَع لكشأ اَمِيف اتشدنهُم َكِلَذَك

 ُيَنرواَحُي وهو
5 

 نأ كو و اني يد ثلا ىلع ينو ولم يشر وز نيل تیک
 « اَبَرَع َيِنئلَعَج يه ٍجاَوّرلأ ةَلاَحِتْس ان . َلْيِحَتْسُمْلا ذخَو َنكْمْمْلا عد : لومي يَذّلاَك
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 سكي نأ اَمإ | « باشا ٍةايَح نِي ساقلا جلا اًدنَم ينو , ادا ِنلَعَج يِ بزعل

 رمح ُنْوُعاَط ِءاَسّتلل ُهّنِإ هيف َلاَقُي نأ بأي ال ُبَرَعْلاَو . ىَوْدَمْل اهب َّلِصتَت نأ امو < ءال

 . قررا ٌءاََبَو ُدَوْسَأ ٌتْوَم كلَ َمَم ِهَآَوَوُهَف ؛ ُرَفْضَأ ءاَوَه ذا

 َكِيَلَع َلاَحَبْسأ ملو « اَدئَم اي َكُلْيِحَتْسُم اَمَك ؛ َنَلَع َتْلَوَه ْدَقَل : تل

 ف اذ امي مآ + اوي را ريش نبأ رباب رقع ةن وطي نشب كت ٠ ۰ ريغ

 ارُدَلَجَتَو « َتْعَجاَرَتَو اَّلَبَْأ ذَق ُلاَجَرلا نْوَكَي الأ  َكَحْنَو - عَمسأ ؟ ِةَمْرُكْحْلا ضْرَأ
 ظ 8

 1 هي اه كه مود
 لا َدْكَأ وأ < « تعج ونو

a TC aىلع َكِلَمَح امف « اهسفن ةركفلأ ال « ةّركفلا ئَرت فيك يه ةلأسَملأ نإف : هس ر رک و ر ر ا © و  

 ُموْلاَف ام َكْيَلَع ُقُدْصَي ٌسِدْنَهُم َتْنَأَو « اَراَئْيد اَذَكَو اَذَك َكَئَمْيِظَو ‹ فطوم تنأَو ةبورعلآ

 . زر ْنَعْهَل َقلمناَل رجح ىلإ َدَمَعْوَل : ٍدْوُدْجَمْلا ٍلْجّرلَأ ين

 امو ؛ اَرْهَم اَهُعَفْدَي ميج هم ' ُهَدَي ْىِلِْم ّمَمْجَي نأ تنش من اليمتنش نبأ : لا 2 ر 0 2 هو موك ل كك

 خس رن همّه هاش ر E هال مفوض لس ee UU تل سا
 هم َتْنَأ لَه ؟ ُهَيِلاَم ةَّرجْعُم َتْنَأ ْلَه : ُهاَنْعَم اَب ئِنْولَبَقَتْسأ الإ اَباَب ۔ 1 َمِلَع ُتْفَرَط

 ؟ هیج

1 

 شيعت ال ملف « اراتد َنئاَمََو َةنِم ةَئّسلأ يف َكِيلَع لعب ِةمْوُكْحْلآ يف َكَلَمَع دق : ْتْلُق
 ؟ ةَرِجْعُمْل عف نامي ةَدحاَو َةَنَس

 ُدَدَبم ٍءْيَش لک يف وهف ۽ اڏا َرِخَدَي ْنَأ بعل لخوا جینل بتأ لكي َلاَق
 قد رم عئاض

 ا 07 و م E 2 عر ef 0 7 2م س . 2

 رع تي بب نأ دقي ينو هيت نبأ ؟ والا ف كلذ ي "ترب اًذاَمَو « ٍةّدحاَوب ُقْيِضَتَو 3 هسا انو © رص ىلا سام
 َوُْهَوُدّنَأَك ُدْرَف وهو ن نزيل اناا اَيوُر انف عسَرتو مباح ٍتاَوهش يف عَمَج ام ٤ ورو

 كيسا وم الاجرة داك ؛ وهل ناگ زأ ةلفذر عضزم یف ملم لک صام مقالا یف

 « يهالَملا يف َكِلَذ ىَلَعَو « ِةَناَحْلأ يف اذه ْىَلَعَو « ِةَرْهَقْلآ يف اًذنَه ْىَلَع قف « ْمُهُلِئاَعَو



 « مّلَقْلا يخ ۲۸ ١

 َّلْصَأ وه اَذنَم ناک نإ ؟ . . . ْىَفْشَتْسُمْلا یف ذ سالا ىَلَعَو « ٍريجاَوَمْلآ يف عِاّرلأ ْىَلَعَو

 وهو « ةئئاتنإ ةهج لع نم برع نام هو « مرخم نفس برا « برأ دن يأ
 اَدنَهِب ناك ْذِإ ؛ وِنَطَو ِءاَنَِأ نم وسن ع لب ونش اقتل لا رب علا نف

 داش لَ قي ايس ال « وئاتنأ ىلع فب بأ نكي نأ اقم
00 

 نْسُح ىلع هتيعب 0 َلَمَأَكي مث هدم بري ْنَأ ئَلَع هيأ تب دَق ناک نق 5 8

 قفين بلت ةن دركي لإ  راغشالا نجلا ةَوُهش ىلع ُهَل ٌةاَرْضَم وهو « ٍرْيبِذَتلَ

 هيف هن نزلا ال نيلآ لاخلا ىلع ميْلُص يف ناري ال مُهَو « دعب مُهِْمَوََس يِ رهو لاول

 . ازواج ىم اينذلآ ىلإ مُهَعَم يجف همد نم اهر م ءاَرَعَو اًمَمهَو َةَبَيَط اًقالخأ الإ ايش

 سام ماه ری

 و

 « ةئياَسنإلا ٍلِئاَضَقَو هيؤَقَو وبَطَو ىلع َجَرَح دق ِلُجَر : ِنْيَُجَر ُدَحَأ برمل امن
 « ٍرْبِساَيَمْلا يم ناک نِ فالثم ردم ١ قساف ڙعاد اًذلَعَو . كَل ٌرَجْنَ ام َلبحْلآ رج : ُهَُدِعاَق

 اتو ْيِف وهف ٠ َكِلَذ ريَ ِلْجَرَو .. . مهرب نم ناک نإ ٍسْفَلآ ُرْيِمَح ٌءْيِنَد ٌبْيِرُم و
 ُفرْعَيَو « قطن ْنَِلآ باَبْسألل اَدَبَأ ُلَمْحَي َوْهَف مث ْنِمَو < ثاتشألا قل ْنَأ ىلإ ةَرْؤّرَّضل
 ع مهوب بأي ٍلاَمْطَأ ٍقْوُفُح َيِفَو « الويس ِةَجْوَر ّقَح يف هذ ُلاَرَت الف الآ ني مل نو هن

 « اًهيَساَيِس ىلَع ِماَيقْلاَو « ِدْوَجُو نم ة فم 0 9-1 00 نطو اڃا

 س بعتب يرتشا دقو « يل ْرَدَقُي امو كلذ َدْعَب او بت ری ذأ نير 34 تے ر E : 51 ار سم و 2

 ؟ هلك رْمعلأ بعت رمعلا ّنم 2 ت ےک ىركم م

 ٍءوُسَو « اًهِلْهَأ َْلَع اهتياتج يف ةيشخ ولآ اهنا « ِةّيِدْرَمْلا ةّسخ ةّسخ ىه هذلهف : تل

 َبْرَض َةيعاَمتجالأ َةَفطاَمْلَ ا ُبِرْضَت 0 يه ؛ ؛ هئا ْمِهِعاَبْط نف ارث

 ىلع لذي ْمَل جوت ؛ ن ها محول ىح ِتاَعِبتلَ َنِم ٍفْوَخْلأب مهلت ٠ فلت
 . ادجاو منم دجال ماد اَمَ ق ةن ةقليلاو ياا ت يت ةَكَرْعَم ىلع ْنِكلَلَو < أرنا

 اَمَنأَك ؛ اًهيفاتمو سفتلا ءار فلا نوَ نفد ٠ ةرتألا مح فر نيف ره ٠ « اسفل

 . ( فلو هلتقب يذلا بصل : ي أ . فلا َبْرَضْدََرَض لاقت ) 0(
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 « بخل ٍقاَرْوَأَك ُءاَسْنلَو ٠ "“ ِةَيرثوُل » ءوبْخَم طح ادع حارا يلو : ل
 . َةَفّمَحْمْل ةَبْيَحْلََو ُدْهَمْلا نه فالآ نيب غلاوي قولا يم ةر نهم

 َتْنأَف ال وأ ٠ ِلْفَع ٍةَمْوَن ْيِف نآلا َكَّلَعَلَف ؟ ْمِئاَن تنو َمَلَكَتَت نأ تذَتآ لَه : ْتْلُق

 ُهَلْعَي ؛ اًهْنِم ولي ال ٍقارؤألا َكْلَي ْنِم ْيِرَتْشَيَو ةيِذخألآ م هن يذلا نيكل اً نإ

 ؛ يقاَرؤألا هذه ْيِف يل ٍةَليخَألآ َنِم ال ِةَيَدْحألا حم ْنِم َوُه ُهَّشْبَعَنأ نقيل َنِم أ امل

 س مؤ الدب هير باح يف ارث امو ورصد أ رببك يف اهب تعي
9 5 

 الإ حسني ال نم اًمْيِظَع َّنَأ ْىَرَيَو « ساّئلآ ةيذح ت أ س
1 

 ا ا ا هلع
 1 هريتيف رم يف

 . ةكئالَملا 8 7 مرام مي

 سخي ال هلأ تياتر َكِبَهَف  ةَلَْْمْلا ضْمَبَو ِنأَّنلا ضب كَل « سنهم اَذَم اي تأ
 رم 8 5-9

 رتل ١ الن يع ادخر وزين الملا نب دلع تعوذ نأ الإ َكَل ُنّسْسَي ال ْرَأ َكِب

 اذِإ َكّنَأ َرْيَغ ؛ َكاَوَهَو َكيَأَر رم مَآ مالا ماد ام « ٌةَبْيَحَو فف ِءاَمَّتلآ رئاسو ٠ °« ةَحبارلأ

 يب محو « كيال يف ع لِ يج كفرت مل ٠ ةحبارل ةن » كلي تضر
 م

 . ىَقْمَحْلأ

 اَِإَف ؛ اهم اللف اًدَدَع الإ هَر رسا اهتامج نوک نأ ىَلَع اًهتعنص ْمتْصَت ٍقاَرؤألا كلي نإ
2 

 نر ف + اهي لات رشا يو اعنا رسالا ته لت ا اًَهَءاَرْش َتْيَطاَعَ

 ٍلاَتخالأ يف َرِيَلَو ؛ عنا وه اَمنوْشَو يلا اهله تماشا د نأ كَ الو َتْنَأ

 )١( ماسي . بيصنايلا : ينعتو : : آ.ه[ع:16 ةيسنرفلا ةملكلا نم ةيرتول .

 لصأ لعلو « ددعلا : ينعي يذلاو ها١۲ نم ةرمنو <« حبارلا مقرلا : يأ ء ةحبارلا ةرمتلا (۲)

 لكش يأ نم ةمالعلا : ىرخأ ةرابعبو « ناك نول يأ نم ةتكتلا : ةَرْئُتلاَف « ةيبرعلا نم ةملكلا
 يف يتلا تامالعلا : يأ « هدلج يف يتلا رمل كلذك يمس فورعملا ناويحلا رمل لب ٠ تناك

 . ماّسب . هدلج
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(1 

9501 e قاَرْوأ مه ِءاَسْنلِل َلاَجّرلأ لب ٠ لقت و رك ةعفلم اًهْئِفَو الإ ةَدحاَو نهم اَمَو « ٌءاَمّشلَأ روو روو لس سم ل وک هک و ر سو هک 

 لجل ناو يف أزعل لج امه اَضَنآ ةَعيِيَط ْتَماَد اَم < ةَريثك ٍتاَراَبِتْعَأ ىف بخّسلآ

 أ عيوش أ يجر ةع نم الإ ةرزمأ ت َءاض ْلَهَو « اًهئناَوَف ْيِف َلُجّرلأ ُلَعْجَت اًمِم َرثكأ
 ؟ هرْوُجَف وأ هِيلْوْسَف

 أ ملغ ُتْنُكَو  َنآلآ ُمَلْعَأ ْئَنإَف : سدنھُملا لاَ

 رسا ءْيَش ام هاتو . ٰيلقَع للو ٰيتليضف ىل يَقِئِرط كلذ َوُه ةَجْوَّزلا ىل يقْيِرَط
 هّسْفن هْيَلِإ ت َرَثاَحَت اَمّلُك ِةاَراَمُمْلا يف رباك هنأ ريع ريغ ؛ اَيْرَع هئاقب ْنِم هْيَلِإ ُهَركأ الَو بّرَعْلا

 هللا ذم « ةَبِذُكَم الو . ةَيِناَسْنإلا طَخَسَو هللا طَخَس ٰيف اهب دقني الاَح هَل نأ یار اَمَّلُكَو

Cn اک 
3 
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 ناو « جاَوَّرلَأِب ال
1 
 ا

 يل حالص ال
2 8 

1 9 
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 ملأ °)

 3 ل ا
 سچ

E 
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 ْنِكَلَو ؛ ِبّلَطلأ ين ولعت رمل يف طفت برس ةَجْوَ رم هني وتجي ام لباد يف تف

 يتيم نب يل مو « ذا ياع ل5 ُحاَلْضِإ ُلْبَق ْنِم ْيِنَرَبَج اَمَو نآلآ ب فيك
 ْيِنَشْيِعَم لتحت الو « ْيِرْوْم أهم صام الو « اًقَمَردْيم نم ُلّمَحَتَأ ال ٍرْهَمِب

 بريق زب ةيخت ل ؛ ةرتفكشإلا ىلإ ٍةَرِجاَقْلا َنِم ُراَمِحْلآ َكْلِْسَي مَ اذ : ْتُْ
 « َدْعَبَو بر امو ؛ خطو « ُبْوْيلَكو « ارش نونو « ةَيردَكْسأ ءال يف . ٍخْوَط أ
 ٠ . الَغَو َصْخَر امو

 . ةَيرَدْنكْسأ ْيِدَلَب نو : َلاَق

 ادله ْيِف اًمُرْعس ٍةَقَبَط لک نم ةَأْرَمْللَو ... اًراَمح الإ ُكِلَْت ال َكّيكدَلَو : تلق

 َحاَوَرلأ اير اَمَل « يه اَمَك َةَقيَقَحْلأ اَوُكَردَأَو ازُحْلَصَو سالا َنَواَحَت َْلَو ؛ اسال عاميجالآ

 ذو  ِةَرايطلاَو راطقْلأ رضَع يف ْنَْنَو . . اهي يِ ءب ةاَمْحّلُس بكري اَمَنأَك رْوُهُمْلآ رَ نم
 يف ِةَعْرسلَأ نم ُهَدْحَو ُهّنأك - ِلََجْلاَو اجلا ٍرْضَع يف اناج هع ىلع از اذه ناک

 24 د 0

ers HASهو مسا  osس19  eهلم ها س5  
 ْىَقْبَيَو ةييامنإلا مهني رت ذإ لالا الإ مون ايالا نزكي ال نساتلآ دف بج

 مِهَتاَلْخَأِب هب ٌداَبيغالآ ناك اًوُسْلَص اًذِإَف . ميف ريع ال يذلا ٌحلاَّصلآ َوُه ُهَدْحَو ُلاَمْل و سوم و 5 2
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 اًيغالآ ْيِف ٍلاَمْلآ ةمْيَق طحت ذِإ « ةهسْؤُمنَو
 و و بس ةالخألا "لع تلت ل

 . اهُرَحَسُي الو قالخالا ىلع بغي الف « رابتعالا يف ل 2 ° مي

 7 e رة 9 ه2 هد فم ۾ 207 <( وك 7 وس

 « "ريح ْنِم اًمتاَ ْوَلَو نسما » : جاَوَّرلأ ٍبِلاَطِل هِلْوَ يف ةي يبل راشأ اذلَم ىو

 َاَيْحِإَو ١ جاور ِنَع ةَداَمْلآ يفت كلذ ديرب . 61450 : مقر  ملس ؛ ۵۱۲۱ : مقر « يراخبلا ]
 6 0 ١ 2 هه ويعم د مما سلام هي دم هوو

 ْنِف ٍلْجّرلأ ةّياَمِك نإ : لوق اَمنأَكَو « ِةَقيقَدلآ ةّيِءاَمِتجالأ ِِئزاَعَم يف ُهَراَرْفِإَو « يف حولا
 100 7 5 و 9 35

 د 1

 se Fes wi ky 4 Kf "س اه او اَهَلَكَأ یف لالا اًهنم کت نإ اشا
 متاخك نم یزجیل هيف لقألا سخالأ نإ ئتح « اهرخاو اهلفأ وهف لال اهنم نکي 2

 Ra se رك صرع e هايس ميسوم e2 f اجلا ذإ ؛ ديدحلأ
 لقال هئم َّىِرْجُي ْنَلَو . اهِعابطَو اَهِتوَقَو اَهِلالَجَو اهتَمظَعب ةلوُجولأ ره لجَرلأ ذإ ؛ ديد

 7 < نقر ا ر م ° 9 ساب هع يف 1 -

 مِ لهو ؛ اًصقان الجر ِةَأَْمْلِل ُلُمَكُي ال اََمَذ ضْرَألآ َءْلِم نو « ٍلاَملأ مم حالا الر
e 1ل م  aر دم  o8 1 ص ا 55 وف ورو رص 2  

 اَسع اَمَو ؟ هن بهذ اّمِم انيس « موف يف ٌمَهْلا لجل اَهليخَي , ةعياللآ ةيرهذلأ ناتشألا
A eةك سوس سل 4 و سال  

اذهل ةتحاوطو صلاخلا بهذلا عطاَوق حصن نأ
 هناا تا قطن نأ دعب رک لا 

 9 ر + هم عار 0 a ا وم
 هم

 ؟ . . . هماظع ئف ئلبلا لح لجر هنأ اَهُرْئاَنَتَو ةّيِمظَعْل
 ار
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 یر ج
 ىسيئور) ج) ےل ( ملقلا يْحَو » ۲

 ْتْبَهَذ «ٌيِفْوّصَل هْيَِمْلَةَمْيَِر بأ اخ

 لع شيخ مق لع وشو ايل نم اور اقلك + اکرن ایک ىلا ےب قاع

 + ثنا تنهزعت  آ فرقت نأ ييف اناا ١ لل

 ىَتْمَم الب ِكَدْعَي ُنْوُكَتَسَف « ىتْعَم كب اين َناَكَو « يسا ٍتْبَهَدَو « اًركاَذ تتكرر

 زما نأ تنك ؛ فصلا َفْضِن ْيِل كَم َداَعَف « ِةّرُقْلأ فضن يل ِكئاَيَح ْتَناَكَو

 َناَكَو ؟ ِةَفَعاَضُمْلآ اَهرَوُص يف موي َدْعَب يناس « ةَمَمَحُمْلا اهروص ْيِف اًمْوُمْه ِكِتاَساَوُمِ
 ن سس س

 < < نيبو یب
 0 2-5 سا هو 52 1 2

 نر نأ ا ق ل ن و ب ا

 ت

 نأ ينك ينل ماسلا ا أ َةَقْولَْسَمْل
 0 ت ر
 ملغ ناك َومَو « راک نإ تنجو وپ ٿْذَحأ « خيش عم : دلا ْوْبَأ ل م -

 لطي ٍتاَعاَس مالك نأ ريغ ؛ هل رو اعل أو ٠ تن اش ندا ين اب

 « ويف ْتَرّصَحْلأ ِدَق دحاَو ْىَئْعَم يف ٌمَهْلآ ةَقرَْتْسُم قتلا نْوُكَت ْذِإ « ُفْحْضَت وأ ِِناَعَم اهنف

 لِ اهنف حقو بَ ذأ ٠ ٍتَْملآ ُلِظ ٍلَهْلآ نِ هي َمَقَو ٌتُح ذأ « ٍتَْمْل ِلْوَ وه ْنِم ام

 هلآ نإ! داخ ابا اب اضْيَأ ُراَّدَلأ ِتَناَم نآلأ : َلاَق هت « َعَجْرَتْسََو َلَفْوَحَو « اتهم انهم هيَ َتّلَكَو « ٌةرَْيَو تمي َرَظَتَف ؛ ُدَحَأ اف اَمَواَْلَحَدَف ٍراَدلآ ىلإ اتيت ىَنَح ؛ نَِْتَ نينِدَح نم ديوب ره ويزا هئدحَأ تنك . ةبغرلا لع اهن عقر وجاَج ذأ ٠ بحل ]
 يف َرُهَف « ٍلُجَرلِل اًهْطَمْحَي ْيِذَلآ َوُه ماد اَمَو ؛ هِلخاَد يف ُكّرَحَتت لآ ةأرَمْلآ حذر ايحَي اَمَنأَك

Gk)ةنس لوألا م نيرشت /ر بوتكأ 594 = اه 1819 ةنس بجر رهش 5٠١ « 1۹ : ددعلا « ةلاسرلا »  

 . ۱۷١۳-۱۷١1 : تاحفصلا « ةيئاثلا ةنسلا « م 14



 فض يعفارلآ قداص ىفطصم

 َكاَتْيَع ئَرَت نأ أ َنْيَب مك زظْنأَو : اهمشج قف نم اها ق رق هبا یرلتملاک لولا نبع

 ابا اَي كلو ! هنت اهلي يَ ءار نأ نيَو « يقزشلا يف لالا دب يق هرم بوَ

 َتْوَجنَو « َكَتْبَرْقَي الو َءاَسنلا برفت ال َتْيَلآ جر < َتْنَأَف « ايس اًذنَه نم مفت ال لاح

 َنْمْوَحَ َكِتَداَلَو يف َنُكَراَش ْدَق ٍضْرَألآ ِءاَسِ َّنك َّنَأَكَو ؛ رش اهب تْعْطَقْنََو ّنهْنِم كف

 ؛ اطال الإ ةَعاَسلآ "ُدِجَأ ام َتْنَآ ُهَهْفت ال امك « اَطاَمْلَآ الإ انآ هُمَهْفَأ ال ام اًدئَمَو ! كبل

 . فلكل ْمهْفَي عماَس نو « عِّطلآ نملك لاق نب نامو

 َكِئاَبْسَأ تّسنأَر ٌكْلاَمثَأ َتْحَرَطأ ِدَقَو َنآلآ َكْعَتْمَي اَمَو ! َةَعِيَِر ا ات : ُهَل ُتْلُقَ

 ر
5 

١ 2 

 0000 ص ےس

 5 هشم | ِءاَمَسلآَك كبف َلَمْجَتَو « والا كلِ عَ ٠ رهقلا تيفَح شيت هن نأ  ِءاَسَّتلأ
 ٍلْنَم يف يه تنا َةَحِلاَص ْتَناَك ْوَلَو ةَْرَمْل ن : لاقي 3 نيش نو لت اهي
 اطْيّشلَأ ُلَخْدَم ٍدياَعْلا ٍلُْجَرلَ
 « لجأ يف مَآ ناك ذمو . اهنِم ْنَطِيَشلا متي 4 هنأرنآ تناك ةَراَجِحْلاَو بطلا
 « ِناَطِبَشلآِب ضزألا ٌحْوُو َنَلعَ ْنَأ كلَ متم اَمَق . ٌكاَلْفأَو تاَرَمَس ضزألا َنْيَبو اهيو
 ِةَلأْسَم ةغْيِص ياام دَر ر ا رکو و ا ق 3 4 eg : 5 1 ر سس س Et رر 7 2 0 2 4
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 وسال تي اهن الأف . ججو عبط لاسم ل
 ةاَبَحْلَأ .بَصَن. ْنِم اًناَك الإ ضل ْىَلَع اًمِدْعَب ْنِم ةأْرمْلَو لجل َمَمَتْجَآ لَه

 « 1 41م ىس ام تدب $ ْىَنْعَم ٰيف - اًهبياَعَمَو اَهُراَضَمَو « اًهِعِماْطَمَو اًهِتاَوَهشَو « اَهِمْوُمْهَو

 ؟ . . . [ ۲١ : ةيآلا /فارعألا ةروس
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 ممم « رجالا يشل تس رم دؤجؤولا اذه يف نايا يس ْمُهَل نمم « َةَعَبر اَبأ اي االك

 ذأ اب يَ ؛ منجلآب ةَكَرَسْلا ريع ركفلأب ةكرح ْمُهَل

 كي تقع َلَدَتَوُهَف « َةَأْرَمْلا ئَمَسُي ْيَذَلأ محلا نوک

 R٥ لءوأ] 806ء ُبْوَرلَأ : ئّمَسْمْلآ وهو كَّهِراَد يف َأْرَمْلآ هْسَبْلَت شوق هيف رخ نم ءار :فَرطْمْلا (۱)

. chaimbrê 
5-7 

 . « دج ام: نم الدب دج » : لضألا يف قهر



 ٤ مّلقْلا رخو «

 ٍحِراَوَجْل ناس ىلع بک اَمّنِإ اَذَهَف ؟ َةّيمدآلا ٌُرْيثَكَتَو لشلا » : لوم َكَلَعَل
 و 2

 يف ُهُرِهاَظ شْيِعَبَف ‹ ِهِنِطاَبِي شيع ريمي ْذِإ ؛ ةاَتْعَم م كح ُهاَنْعَم ُهَلَف بلَقلأ ناَسْنِإ اَمأ ٠ ِءاَضُع 52
 3 ص

 ٍلهَأ عبط ىلإ َكََقَت ام لك رَ هّنِإَو سالا ٍرِهاَظ ناو د ٰيفال « ٍنِطاَبْلأ اذلَه نْيِناَوَق

 اًنَدْنَع ادله ؛ ْمُهْلَعْسَي امي َكَلْغْشَر < ء مهل ني ویز ام كَل نير ٠ ماوه ٍحِراَوَجْلآ

 و2

 . ّيبّصلأ عبط ىلإ َلْجَرلأ ُلقْني يذلا ٍنْوُجُمْلآ بار نمناک ب اب _ لنآ َكُمَحْرَي -

 ِبْلَق يف رولا ؛ اَهّلِظ ْىَلَع رولا يو « َكِيلَق نِ اَهِِضَْم ىلع يج أ اي ْسِمْطَأَف
 امك ال َنْوُكَت ْنَأ ُديِرُي اَمَكةداَمْلا دب ىَرَي ؛ اش نإ ةَيؤْولآ ُرْوُنَو « َءاَش نإ ل لآ روت دام

 رها ُلَمْمَي ات َسحَع كريب لَمْعأَو ؛ َهََص اَهلَوَحَه « ةآَرمأ كيف ْتناَك ذَ نو

 . ٌةَأَرْمآ اَهُلَوَحيَت ُهاَلَّصلأ مهِدَحَأ يف وكت دَقَف « مهم لطب حِراَوَجْل

 ْدَكَو ؛ يمهل ْعَمْجَأَو 2 ْيِبلَعِل ځور نالا َدْعَب ُةَدْحَوْلاَو ؛ يارَ هَنِإ شات يرو 6

 يي امن ايف يل ّيقَب ام شيعأسف « اعم َيِئاَوهَشَو نيم ُربَمْا َدَحَأَو « ميف تنك اعم أ َنيَمَلَع
 اَهِماَيَأَو اهياَعَمَو ةَْرَمْلاِب تيه ِدَقَلَو . َرَخآ ٍءْيَش ُدْوُجْو وه سلا يف ءيش ُلاَوَزَو . يم

 ِِماَيَأَو هيناََمَو ِرْبقْلا َنِم نآلآ ُهدَْلاَم « ٍربقلأ ىّ
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 ةعاَس وه رع يف اشييټ نأ ! ...٠ دزجولآ (ٍنطاَب) ف اع اري َريسَي نأ ىلع اَهُتاَوَتَو علان اف .ىع ب كمل 1 مر رپ ر 26 كل كيل

 . ٌةَرَوَصُم ٌةَمْوُسْرَم ٌةَركِف يه ِةاَيَحَو « ِتاَظَحْللا ةدْوُدْعَم

 ُهَدِواَحُت نأ ةشح رل اَعْفَدَو  هيَمْدِح نحب َءاَقَو ُهَدْنِع تنبأ نأ تيارو : دلاخ وب لاق

 « َةَعِئبَر وب يأ ٠ ابوي بعت نم دق َناَكَو . اَهِسواَسَوَو اراپ هَ ىَلَع لذ
 َكَسْفَن حرف سعت ْنَأ َكَل ُبِحَأ ! ةر ابأ اي : ُتْلُق اشعل الص اكل ؛ ومل هادو
 . ليلا راس انْ َكّيطَقِبَأ تفمجتش نأ ادق كب ام بذيل

 اَمَو مَع ناك اَمَو هلاَح يف ُدّكَفَأ ْتْسَلَجَو . سالا هيلع ىح َمَجطْض نأ الإ َرُه امف

 هلع رماد ويال ل لاني نزلا يت يرش يف تلف ؛ يار نم نو ل توتا



 0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ايي يرن ؛ زت ْمَلاًدِباَع لجأ نيبو و  اَدباَع اًجورَتُم ٍلْجَّرلأ َنْيَب لیاقأ ُتلَعَج

 ْنِم ُءْيِجَأَو ُبَهْذَأ ُتْذَحََو ۽ اًَمَدْحَو هسقتب رخآلآ ٍضاَّيِتْرَأَو 3 ِهلاَيِعَو ِهِلْمَأَو سب اَمِهِدَح مدح 7

 و
 | تلعج

 يي يح ىح نبأ مل « مات ذق اكمل اَ لوح ءْيَش لك ادم ذو « رك نآإ رت

 . اًهْعَطْقَي ْنَم يجب ْمَل مول نم ٍلاَبحِب اش ُتْدِدش اَمنأَك ُتْآَقْنَعْسآَو تمي

 ٍةلْمَج يف اأو « ٌرْسْحَمْلأ مهب قاضَو « ُنماَّتلَأ تعب ذقو همام اًهنأك ْيِمْوَن ٰيف تيارو

 اپ ِْلْعَي فقْوَمْلَاَو اذنه . حولا ْيَرَجَح َنْيَب ٿوم ٌتَح ةطغصلأ َّنِم اَنَنأكَو « ياللا

 00 ْثْرَكْلأ دبش أ دقو ايو امي رذقلا نا
 2 8 تروم و -

 ْفْوَجْلَأ امه ٌمِدَتْحَي ُبَهْللأَو ُراَعْسلأ َرُه لب شطَعْلأ َرْه اَمَك ,ودبك ىلع لمَن مِيِحَجْل

 عَ

 مهيدي « زن ْنِم ُلِئِداَتَم ْمِهْيَلَع « دشاَحْلا َعْمَجْل نولي ٌناَدْلو اد َكِلَذَك نحت

 تیر « بدع ِدْورَب ٍلاَمْلَسِ لم ني و هِذْنَم َنْوُؤَلْمَي « بَّهَذ ْنِم ٌباَْكَأَو ٍةَّضف ْنِم ُقْيراَبَ
 .Ù هفخأ ىلع و ير اتنا علف و « ملل مهار ْنَم وليل نح ٠ شعلا عم طع

 ّنِم ةر مهو ٠ اَمُهَتْيَب ْنَم َنْوُرَواَجَتَيَو « حاولا َدْعَب َدِحاَوْلا َنْوُفْسي نادل ُلَعَجَو

 ْمِهداَبْكَأ َلْيِلَغ نوصي ٤ هناي سانا ْنَع ٍثحَبْل يف عْمّجْلأ نولي اَمنأَكَو ؛ سالا

 . اهو اَهِئاَمو ذَجلأ جؤر نِ قتال َكِْد يف ام
 را 21 ٠

 يب رمو

 يللا !٠

 ر فم E ور ل ر يک وور 1
 نم تقّرتحاو تَّسِبَي دقف ْىِنَقْسأ » : تلفو ْيِدَي هْيلإ تددَمف ؛ مهدح

 . « ؟ هلآ َدْنِع ُهَتْبَسِتْحآَف اًرْيِغَّص ُهَتْطَرَتفأ دلو َنْئِمِلْسُمْلا لاقطأ يف كلا » : َلاَق



 ملل يحَو» ۳٦ ٠

 . « ؟ اَيْنُدلَآ ىلإ وِجاَرْخِإ يِفِوْيَلَع َكَمَح َءاَرَج ةحِلاَص ٌةَوْعَدُهْنِم كلا لَو ككا » : َلاَق
 ا

. - 
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 J 35 كي هللا ىب تمقَو ءومُيوقت ئف تبعت كّنِكللَو ءالُؤنِه ريغ نم دلو كل

 . ¶ ؟ هئف

 ْىِناَسِل ىلع مَ هذله « ال » ثْمَّسْخَأ « ال » تلق املك نإ هئا ٌكَمَحْرَي » : تلق ر لكس وو .ءاس 0 هسم 2 ب ا ى*#إ 1 ا 1

 . « ... ةيِماَحلا ةاوكيلاك

 هو 1 ت ر م 2 هلل

 « ةّرخآلآ يف ْمُهَل بعت مولا « ايدل يف اتل اَوُبِعَت ؛ اَنَءاَبآ الإ ْيِقْسَن هن ال رخ » : لاق

 ْيِذّلأ ٍفَقْوَمْلأ اًذلَه يف ْمُهْنَع اَقّدلل ةَرِهاَط ةتسلأ اومد امت ٠ ولا ْمهَْدَي َنْيَباَوُمَدَقَ

 لأ ني الط دم ءانألا يلا ةغب اخ لو . ةَئيَسلاَو َةئَسَحْل ةمكحم هيف ْتَماَق

 . (وب ج ب و هناَسِلهْيِف ُنسِبَعْسَي مکماثآ ْيناَعَم نم ل ْئَئْعَم ٍلْفطلِل اَمَق « ٍلاَفْطَألآ

 ئا ينه ةف نع يفت نف ثنا ثلج « يلج نك : دلا وج لأ
 ‹ ْيَتَداَبِحَو ٰيِماَيِصَو ْيِتالَص ُتْرَكَذَو ؛ ْيِدْوُجُو نم ثَحسُم امك ئِظْفَح نم ةَمِلَكْلا ٍتَحِسُم

 . ييو ْيِمَدَنَو يِئاَكُبهاَتْعَم يف ُتْدَبَو اكجض ُديِلَولا كجض ىح ْيِْلَق يف ْتَرطَح امف

 الر ُةاَلَّصلا اَهِدْفَكُن ال اَْوُنُ ٍبْوُنُذلا ّنِم َّنإ : َتْعِمَس اأ ! كليا 0
 بأ ا انآ ْنَم ُفرْعَتَأ . [ ۴۷۴۵ : مقر « ؟ دئاوزلا عمجم ۵ عجار ] « لايم معلا اًهُرْمَك و « ُماَيصلأ

 ؟ لاح

 ؟ كبه اَنْمَحْرَي َتْنَأ نم : ُتْلَق

 دال مَمْذَأ نب ٍمْيِاَربأ َكْخِبَسِل َلاَق يذلا « ِلِيُِمْلآ ٍرِئََمْلا ٍلْجَرلأ َكاَذ نبأ انأ : لاق
 كلان ةَعْوُرَل » : ميهاَربِإ إل َلاَقَه . « ةَيْوْرْعْلاب ةدابعلِل َتْغَدَمَت ذََف ! كَل ئوُط » : ِدِهاَرلأ

 «ونَدََو هِلْفَعَو هلق داهج يا َدَهاَج ْدَقَو « « . . . هيف اَن ام عْيمَج ْنِم ُلَضْفأ لاهل ٍبَبَس

 هيل ريل رك « مِيَِْلا يناْنإلآ المح دراو لالا ةاساقم نِي هيت لع َلمَحَو
 ايف جور نيج وفأ ةيالوب قو صو َنمآو وست ربل لمحو « وست رټل مَا
 ُدِهاَجُي امك ٍةَدِحاَو ليس ٰيف ال ِةَريثَك يلبس يف دهاَجُم َوُهَف ؛ ارق َبَفْعَأ نيج ولآ ٍناَمْصِبَو
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 « انب همومه ْيِف وف و هرم ِمْوَي لك دهشت ْدَدْسُيَف وه اّمأ « ةَدِحاَو َهَرَم َنْوُدَهْشَتْسُي ِءالْؤَْم ؛ ٌةاَرْْل

 . اًينُدلأ يف اَناَِإِهِتَمْحَر لضفب هلأ ُهُمَحْرَيَمْوَيْلأَ

 اًمِم َلَضفَأ المع َنْوُمَلْعَتَأ » : وعلا يف هِناَوْخِإ حم َوْمَو ِكَراَبُمْلا نبأ ُلْوَق َكَعَلَب اَمأ

 فقع ٌّلُجَر : َلاَق ؟ وُ اَمَق اولاَق . ُهَّلْعَأ ان : لق . كلذ ملئ اع : اًوْلاَق ؟ هيف نحن
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 ْهُهاَطَعَو مُهرَتسَف « َنْيِفّشَكَتُم امار هنایبص ْىَلِإ َرظََف « ليلا نم م اقذف ِةلِئاَع وذ « هِرَمَف ىلع

i هن غاب لضعف: ميك" 

 َّنِإ « لْيَللا يف دربْلأ هدلجب ىّفيَو هب مهد ديم تم لع انت نجسبلا کل عل

 نأ َْلِإهْيَلَع ٌةَئَمَتْؤُم هاك أك فقْوَمْلَأ اًذلَه رح < املا لعل دنا ابا ای  هّرَبْلأ ادله

 ْنَع اَهْمَقْدَيَو ُهتَهَج لاقت اته وه  ٍدِلاَح اا اي ُهَداَلْوَأ لمس يذلا ءفّدلأ كلذ نو . ُهَيدَوُ

 ؛ىنملا بألا ادله

 ىلإ يدب ُدُمَأَف « ْيِسْفَت كِل اَمَك « ٰينَعَدَيَو َيِضْمَي نأ ُديِلَولآ ُمُهَيَو : ٍدِلاَح ؤا لاَ
a200 و چ  

 نم اهلي اَمَو ْيّمَك يف بشد ذق محض مظَع ىلإ لوحي َرُه اًذإَ ٠ هدي ْنِم ٴطشناَف قربا

 نيقْسَي ْنَأ ٌقِيرْبإلا یار . تفك الو يل َباَصأ الف ٠ ْيِمياَصَأ وني تاغ . عادلا لس

 ًءاَجَو ٠ ُعَرَفْلاَو ُلوهْلا ْيَِدَحأَف ٠ « يلع َدَهْشَتِل ةي لآ هذه تدر « ني للك د َراَصَو

 . ضمور كت« لاف. ال نير

 ُتَساَحُي اَمُك َكِتاَنّسَح ىَلَع اًبَساَحُم الإ َكاَرَأ ام ! ٍدِلاَخ ابا ات َكَحْنَو : ْئِسْفَتِل ُتْلُكَو

 55 لوا ‹ ْمِهِتاَْيَس ىلع َنْوَِنْدُمْل

 لوألا دلا بأ نب : نهرا ٌةحِبّصلا نب
 . ادام : ےل

 ر
 َكُنْيَذ َنْيَأ ! ميف اَم ٌنَسْحَأ َعاَضَق هلی صح ذَق َةََجْلا ٍسِيِواَوَط ْنِم ٌسْوُواَط : لق

 م <

 بَل ُدَشُت يل ُةَمْظَعْلا يه ةلسالاف . اهم ظَلْفَتْسُمْل مدا ل عار نب ثلا نل ُةَلَسَألا 5
  ِدَيْلَأ ةَعاَس

 . جو مق : ُهلْيَذ صح (0)



 « ململ رخو ۳۸

 َكِيَوَبَأ لسن َتْلِعْجَو ٠ اهنج هأْرَمْلا َكَل ْتَقِلْخَأ ؟ ْمهْيِف َكُئِساَحَم َنيَأَو « كدالرأ نم

 ' رشا نب تنأ اري

 اًهسفت ةاّيحْلل َتْعَنَص اَمَق ؛ ٌةاَيَح اهْبف سل يشأ ةايحلا نم َتْنِج

 ! ٠.١ ةقئرت لع رل هاج لأن تلف کر ح تاو

 فلأ فْ َكَل . َكِب ْلَمْعَت ْمَلَف ثَمَفَع اَهَتِكَلَو < ء َكِتَأْسَتَو كسفت يف ُهَليِصَنْلا ٍتّلِمَع
 8 ر #6 2

 فغا كل ن تجر ذق نكت نأ هلك اهن يَ آو ٠ ٍلْفاَوتلَ نم ٌتاَدَجَس اًهلثِمَو ةَحكَر

 ق ع لم

 و رت

 ماو

 ا

3 
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 ةر غلبت مل اًريك اَدَلَو َكِرْمُع َلاَوَط تشيلو ء لس اًهْيِف َتْدََوَو 58 َتْلَدَي

 . َنئَلَو ٠ ةَقيقَحْلا َتْلَطَع دَقَل ء هعيش َتْنَقَأ نِي

 قم كب تفي ام لڑ نب نشم یو اقا نك ل تضل یل زل

 « يشع دعب مَع ّحَنَق ْنَمَك ١ ِبلَقْلا َتّنَسُم اَعِرَف ُتُْقَو يموت َراَطَق ؛ رْوّصلأ يف خلاك

 ! . . . وْيَلَع دس رْبَق يف نفك يف ُهَسْفَت یار

 مناك ُبْلَي عير اَبأ تيار ىح راَذلا يف حصل قرب ذو يلوح ٌرظْنَأَو يِعأ تذو امو
 يِنمكْلْمَأ  ٍدِلاَخ اَبأ اي ينته : َلاَقَو ِهِعَرَف ْنِم ِبْلَقْلآ َراَطَتْسُم َضَهَن هٿ « د ُهْنَجَرْحَم

 هَ
E 3 3 

 ا
0 0 E شا َكُمَح دي َكَلاَب ام ! 
 e 7 0 yer PF ےس ولم ےک اک 08 0 . ل - 1١

 نم صلخأَو « ةدابعلل َيِبلق َعَمْجَأ نأ : تفرع يل ةّيثلآ كلت ىلع ُْتْمِن ْيَنِإ : ل

 نَأَو ٠ ٍفيْغَرَو ٍفِيِغَر ّنْيَي ٍقيِفلَتلاَو ٍشاَعَمْلا ةَمَرَم يف اَمُهَل ةاَناَعْمْلآ َنصَو  دَلَوْلاَو ةأْرَمْل
3 

 شا ُتْلَأَسَو . هدو هيلع ليف هنآ نإ عرفا  مهئالبر ْمِهِاَرْصَو مهئارأل نم ْيِسَْت يف
339 0 

 و سر

 َنْوُريسَيَو نوري الاجر ناو ٠ تحك دق ِءاَمّسلأ باو أ ناک ٹی ؛ ْيِمْرَن يف يل ريخي نا

 ْنَمِل َلاَقَو ّيَلِإ َرَظَن داو لر اَمّلَكَف ؛ ةَحْنَجأ َءارَو ةَحنْجَأ « اًضعَب ْمُهضْعَب عني ِءاَوُهْلا يف

 ! ُمْوُؤْشَمْلأ َوُه اذنه 9 ءار و



 ۳4 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ! ُمْوُؤْشَمْلَأَوُه اَذَم : هَل لوقو ُهَءاَرَو ْنَمل تفل هٿ َّيَلِإ رح آلآ ادد ُرْظْلَيَر

 ! مْوُؤْسَمْلا وه اذنه : هل َلْوَقَيَو ُهَءاَرَو ! ثفتلَي مث ّيلإ ٌرَخآلأ اذنه ٌرَظْنَيَو ا ره ع ۹ ىكل ا ص و هَ ST لح 08 ےن

 3 امَرْيَغ ْعَمْسَأ الر اَهَرْيَغ َنْوْلْوُعَي ال 0 اوم تح ٌمْوُؤْسَمْل ٤ ٌمرْؤْشَمْل » ِتَلاَز اَمر

 َيْئاَرَو اَناَسْنِإ م زؤشتلا دوك نأ ءَجَرَو , موش نِ يم , مُهلأسأ نأ فاح ا
2 

 و
ê e 

 و

N. 1 

 . 32 اما

 اس ° . سهام

 11 5 .٠

 N م

 ا

 عن 8

 ره نم ! اده اَي : هَل ُتْلُقَف « اَماَلُع َناَكَو , ْمُهُرِخآ نب رم هت . رص

 ؟ هلا نوم
 سعه

 ؟ َكلاَد َمِلَو : تلق

 َكُنَأَرْمأ تام ةن هش لبيس ف َنْيِدِهاَجْمْلا ٍلاَمْعَأ يف َكَلَمَع عزت اك : لاَ
 زا ةا نأ ه4 ٠ نرخ ترب لع انقر اهلي علا نب دن ا نع تنعقد
 ! اًوُنبَج ريج و اؤر َنْيذَلآ َنْيِفلاَحْلآَم مم َكَلَمَع عض

2 # 2 

 لَ ناري هئو . . . ىلغَألا ىلإ ناَريَط ٍدكَوْلاَو ٍةَجَّْزلا ِنَح سفت ٍلُجَلا ومس نإ

 . . ىلغألا يف يذل ناكر ريل كوم ىلإ لجلب داري

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 یت وزا ن ملا تقلا ینو 04

 | ارينا
 ا نب

 َناَكَو ؛ ٍفَحْضُمْل ِةَباَتِك نم « اَهُمِلاَعَو ةَرْصِْلا ُدِهاَر « راند نب ُكِلاَم ىح وُب عر

 بك الإ معطي نأ اقع ؛ اك رج نم نأ اکی 3 دبي « الإ فاصل في

 ارسل بو « ٍرْضَعْل ةاَلَص سالا نَلصَم ا ؛ ُدِجْسَمْلَا ُهُهْجَو هراد نم جرح مث - هدب

 ْنِم َلكفْنآ َمُن ٠  ُهَتلِفاَت ئَضَق تح هلأ َءاَش ام َدَجَسَو َمكَرَف « اَمِئاَق وه یوسو « ُهَنْوُرِظَتْنَي

 عج َفْلَخ اعزُمُج لوح سال َقّلَحَتَو « اَهِئَلِإ ُديَتْسَي نل ")هيَتاَوُطْسُأ ىلإ َماَقق هتالص

 ىطْغَت َْنَح « ْمِهِداَدِتْآَو م ْمِهِتَرْنَك نم انه ُهّرَمَو انه هرم ُرَصَبْلأ | ميف ُبَمْذَي « عْوْمُج َفْلَخ

 أن و . ةيِرط ةَقاَرطِإ قرط هُ هيف يع ُماَمإلآ مَ . وبْحُي ْىَلَع ٌدجنَمْلا مهب
 ےل

A 5 

Ce د 

 رس ي آى 00 7 7 ر 2 م ر 2

 دنت ْدَقَو هَسْأَر لآ عفر مٿ ؛ ِهِعْوُشُخْل اًوْبِجَع ع اّمِمَو « تبيه اوُنَكَس امم ٌريطلأ ْمِهْيلَع

 . ىد ا كلذ رخس نِ بطر رَ :هجاَوزَأ ىلع ىلع َمَلَطآ امنأَك مَع ْمهْيَلِإ رَ امف « ُهاَنْيَع

 ِتَمَس ْيف ماما اًمالأ نم ُسسِلْجَي ابرق َناَكَو ؟ َحْيَّشلآ ءاَكْباَم : لاف ثَدَح ثا رتب
0 

- 2 

 َدَقَع امنا هيج نال تيا ٠ يشتمل تلد كتي کرک يخل ت رص

 اق لو اک ایک اش عا وبرج امف ؛ اًبجع سالا دادو

 تسبح ِءاَرَو ْنِم َنْوُكَن ْنَأ اَمر < «اَنأَمَلْدَك َنِإ : َّنإ : اَوْئاَقَو ؛ باّوَج رع َّطَق َفّلَخَت اَلَو « طق

 ىلإ بوصف « ُعوَتْجَيَف « ليلا يقلب ام أ اق ؛ حلت اليس رهت سفت يف باَعِش
 وك هس

 . فذاقتف 6 ةَأَرِجَم

 ةنسلا « م 1474 رخآلا نوناك /رياني ۲۸ = ه ۱۳۵۳ ةنس لاوش ۲۳ . ۸۲ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . ١۲۳_۱١١ : تاحفصلا « ةثلاثلا

 ِدْهَع ىلإ رمزألاب ناك امك « ُهْئَدِمْعَأ یهو ‹ ٍدِجْسَمْلا نْيِطاَسأ ىلإ َنْوْسِلْجَي ةاَوْدلآَو ُاَمَلُعْل ناک 00(

 . ( ُرَصِبلآ ف ُدَنْمَي يِذّلأ طح يف ١ ُهَماَمَأ : ) 0



 54١ يعفارلآ قداص ىفطصم

 تمس اَيْوُر تبرر « اهل تیک ' یَركذ ُتْرَكَذ دك ينل اَمَأ : َلاَقَو ٌماَمإلآ مسو
r 0-822 - وتوم  

 0 ا ل 00

 ؛ سْيمخْلا لَ يْشَع َتاَم ذم نسخا تؤم يف ْتَّلَح َةَنَس َنْيِرْشِعِل ٌكلَذ َناَك ْدَقَف :َلاَ

 مهلك ربا لهأ ميل ؛ « ةعمجلأ ة ةالص َدَْبُهاَنْلَمَحَو « ِهِرْمَأ ْنِماَنْهَرَمف ٍةَعْمُجْلأ موي انْسَبْصَأَو

 لإ ماَلْسِإلآ َناَك ُدْنُم ْتَكِرت اَمَو « ٍدِجْسَمْلا اذهب رضع ُهاَلَص مق مل «وب اوََُتْشَو هزات

 فلق بيجَع مزي كلذ « ادهش ن رش نم وتوم ُةَعاَس تؤمن ال سلا لوو ذيع

 ْعْرَفَو < اينذلا ىلإ وهسه لو لج سفت يف يَا ١ ضيا نفك يف اهلك ةَرصَْلا ُهراَهن
 تمل ْمُهَلَرهَطَو ؛ ةا الإ ربت نيبو هب سَ ذأ نق بأ نم عرفي امك « هلطاب ْنِم ٍناَسْنِإ لک

 ُتاَهَمألَاَوءابآلآ الَو « مهتاَهَمأَو مهئابآ ِتْوَم يف ءال اار ال عْوَولأةَِلَبِةدْيدَج ةَقْيقَح نف
 A يح تع يف مثل ‹ اَوُدَلَو ْنَم ٍتْوَم نف

 ْنْوُكْيَف تب لَهَا ىَلَع ُرْيِزَعْلا تْوُحَي اَمَكَو ؛ عنج ي ريع َسْيَل يذل حاولا اوُدَقَف َمْيِمَجْل

 ! َِرْصَبْلأ لْهَأ ِدَدَمب اَنْوَم علا ثق كبك هاته َدَعَتَتَو اًدَحاَو ُتْوَمْل

 دنع اَيُْدلآ ٍتَرَئاَحَتَو ‹ ْثَرْغَصَو ٌةاَبَحْلآ هيف ْتّشَمْكْنأَو « ريكو ُتْوَمْلآ هيف تما ٌمْوَي َكاَذ

 طالخألاو « ُكِئلاَعّصَلأَو كلما اهب ىَقلُي يل ةرْفُحْلا هذ ٍراَدْقِمِب ْتَعَجَر بح « اهله

 « َكِلَذ َنْوُد لب ال ؛ ربك اهنَع ركي الو < ُريِخَّصلأ اَهْنَع ُرْهْضَي ال « كلوا ءاَلْؤلَم ن
 ْذَق ٍةَمِجَن َءاَهوَش ْنَع راَصْبَألِل فشن < ِءاَرَعْلاب ِناَوْيَح ةَقْيِج ِرْدَق ىلع اَينُدلَأ ٍتحَجَر تح

 نعال جفت امو ۽ يدلك خالو ول نخ ت هو ركل نأ قال ل ء ثقي

r o tL A el 510100 رم  
 نن رصباف 3 'يتفل | اذله هجو نم "سفن 'ينتعل اط دقف 5 اَمأَو

 « 1٠١ تس يوو ؛ رخل ٠١ هس دلو فصول ْييَيَسَو « ُمِيظَملا مامو يرض ْنَسَحْلآ وه 0(

 ٠۲" 5 ييزشولا رت رک ۰ 15١ 5س نیوی يلم عي رات د ل ام ير دقو
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 é۲ ١ ملقلا يو «

 ِنسمّتلأ هله نم يبيع تهب 7 ٺهيا اَمنأَكَف « يابس ٍرْضَع ٰيف الجاد اًعرَْرتم اعاي هلم ثك نيج

 1 تعب هن اليو َتاَمَو « هدجس ف هِلاَلْعَأ يف هتاَياَتَج ْيِف ناک ټي كتاف ْىَلَع

  ْمَكَماَهْنأ ُهْرٌرِضْحَأَو < : ْمُكَعاَمْسَأ عراق وي ارطْيِحُت مل امي يع مكرم 3

 طَبْقَي الَو « ٌفْيِعض ن ی اليك ب مكالعم انآو « مكنش بنَ نع اك إف < هل اوموجتسأَ

 . نّينسح لا نم برف هلل هللأ ةمح ر نف ‹ ع نىا

 94 ج 2

eTےک و هر [سل 0 5 0027 وە  eُتْنْكَو ‹رطشتأو ىتمتأ اهلبق نم ةثادَحْلَأ ةن يف تنك ءاًيطزش ْيِماّيَأ ردذَص ْيِف تنك ْذَعَل د هر  
 ةادنج يعل نف اك ايا تند ء وشو طل ئي لكلا ةلبج لاب يف تزن ايو ل و

 َنْوُكَت نَا رجع م ناخ ور اَهّنأِل ٠ رنخلا ىلع نمد ُتْنُكَو ؛ ْمّناََأ الو ممد الف « الق ال
 ام بث ام سفال اب یل ف "نأ ُدَتَعَل  ناطْبَسلا اَهُيْوَرُي ةه اَهَناكَ :ةّيِناَحْوُر هيف

 هس تفت لفتعلا لحنك اهيراّش لاح ْيِف لَ نَمَرلآ ْيِف ْتَسَِل ٍةَعاَس َتاَوْ اهيو « ُهَرْكَ
 کلا تل يشار دينو ناجل لم ف - ره « ِةاّيَحْلأ ِتاَعاَس ضْعَب ْيِف

 ِ؟ هد ب 1011111 6 و م ے ص
 معا تيل دق « نایات نیا ثأر 5 ارثلل اًيهتأو « ناجل ّدِعَأَو 2٠ قراّسلا 3

 « تايب حرف ْيِنبَلَس ْدَقَل : مِلاَظلِل لؤقي ُلْوَقَي َمْولظَمْلا تغمس « اَمِهْيَلِإ ثذخأف ؛ ٌرَخآلا 2 قم هايج 2 3 و همّ ر
 ٍلْوَقِل اًعاَبْنأ الإ تجرح ام ْيّنِإَف ءاَرْيَخ اَمِيْعَب نم ٌبْيِصَت الف َكْيَلَع هللأ َنْوُعْدَيَسَف

 لإ ُهَلَمَحَف « ايش ئرتشأَف ٠ َنْيِمِلْسُمْلا ٍقاَوْسَأ نم ٍقُْس ىلإ جَرَ ْنَم : لك هلأ ٍلْوُسَو

 ىف ىلاعت هللا همحر يقارعلا ظفاحلا لاق 1 . < لإ "هلل هللأ ٌَرظَن ؛ رؤكذلآ َنْوُد تالا وب صحف « عيب

 . [ فيعض دنسب يطئارخلا هجرخأ : ٠ ءايحإلا ثيداحأ جيرخت 8

 يف تعمطو « يف تهبتنا ةّيمدالا للو ‹ ىل ةجؤز ال ابرع تنكو خيل لاق 5 م 8 ر ع جرم م ا را يم م و ا

 « ةديدش هقر اح دو ؟ نهتحَرف ١ اذإ , تاتّيكَسملا ِتاّيتبلا نس ةحلاص ةوعد مسرور ا ” ل يآ 2 يوم ےک كك ٍِ 1 aa جب هما” همم

 « هتاتب رف ئف ديزل دي تاد نم ُتْفَعضأَو « ّىضَر ومئرغ نم لجّرلل تذخاف 22 رپ ek o“ وم و ؟س "ل ر م م To و ا

 كتاَنَب لعجت نأ ‹ كنم يل هّيِفؤتسُيَو , يلع هللا كيس د دهع فرصتي وهو هل تلقو هس تعد 55 ر مك فوم يل نيو عمم ل "و و خب اك
Tye oad,رك هب وكل  of Leرايد ْنْب كلام هل لقو ٠ هيلا لمحت اًمب تيار اذإ لوعدي - ر 2 ر %5  



 r يعفارلآ قداص ىفطصم

 ماَرْكِإ ىلع مَ  ةَرْثَكْلأ هئناَعَمَو لكي لأ ٍلْوُسَر ٍلْوَق يف ارم ُبْلَقََأ يلي ُثبَو
 ْيننَدَحَو ؛ ٍتاَحِرَق انك نقي نأ هز ف ىلع م ب مرک ْنَم َّنَأَو « ِتاَنبْلَ

 سائلا نأ ْتْمِلَعَو ٠ ٍجاَوَزلا يف يتيح ْتْرْكَفَو « حبلا ىلإ كلي يل َتْيِدَحْلا اًدنَه
 قوس ىلإ ُتْوَدَع ُتْحَبْصَأ اَ ؛ نيييبحْلآ يف تمد ام هتابيط نم يِتتْْجْوَرُي ال

 ُتْفِعُشَ اب يل ْتَدَلَوَو ‹ عقْوَم َنَسْحَأ نم ْتَعَقَوَو « َةَسنت ةيراَج ُتَْرتش اف « ْيِراَوَجْل

 نيترو نيَو ينيب ام َدْعُب تيار « يف ن تب نيل هكا ةيزاتنإلا ابف يل ْترَهْطَو « اهي
 مش الإ اينُدلآ َنِم اَهَل سلو « اَهَأَو اَماَبَل ُكِلْمَتَو اش ُكِلْمَت ال َةيِواَمَس اَهيَأَرَو ؛ لوألا

 ْىَلَع تشي ام ريكا هْيَلَع ٿ ُتّسَت داماك اًهسْفَن ُرْوُرُس كلذ َدْعَب اَهَل ھٿ ء ُهَرَسْيَأ اَمَو

 نه ان رش اذ هي نبل هش يل ذأ ك نب ديت « دل

 د هُم نوو ٠ وبْلَق َرْوُرُس دج بق ةَراَهَط جي يلا آو ؛ ِِريَغ ايد توفت نا كل

 يلا لام ا اي ا ؛ دك ونيخُ قاب احب يذلا أو ؛ افلا لع ةي

 ْيِف ٍلْفَعْلا رْعِص ْنِم كلذ لك - مهل َنِم ُتِلْجَت اَمَو اًهَرْوّرْعَو اَهَعاَنَمَو ايدل ةَ دز ناو ؛ وب

 ! مولا يف لمعلا ربي بح نامنإل

 اَهَل ُتْدَدْرَأ ضْألا ىلع ْتّبَ اَمَلَف ٠ يسن يف ةاّيَح ذو تيب يف ةايَح َءدَب هيلا تناك

 لَك ِبْلَقلِل ُهَدَجَنَت « ٍقْيِدَص يف ٍةَقاَدَص َرهطأ اهْنِم يحوُر ٽَقزْرَ « اهتفلأو ٰيننغلأو اځ
 يحلب دي « دعواطم َنْوُد ٍبْلَقْلا ٍرْوُرْس ضخم الإ دكت الو « ٍةَعاَس لك لب ٠ ‹ موي

 ٍفالخ ىَلَع « اهني صفت الو هْبَحَمْلا يف ُءاَيْشَل ُديرَت الف « ةايَحْلَ يشأ ال اًهِسْفَ
0-4 

 . ِةَعْفْتَمْلاَو ةَّرَضَمْلا ئَلَع مهفالتخآو ضب نم ْمِهِضْعَب ء ءاقد ضال يف نوي ات

 0ك # ف

 كين نك ا فيت لو نإ تاک . َرْمَجْلا َكدْبَأ نأ ُتْدَهَجَو : خيش لاَ

 هيرا اَهِيف ُهْنَعَصَو يذلا اَهَمنِإ ِرْمَخْلا يف عضو نيتبآ بح َنِكدَلَو « ازش ْنَلَع
 ِتَناَكَو ؛ اير الر اَهُتَوَْن ايف َدُعَت ْمَلَو « اَهْلَ اهِيَلَع ِهَرْكُمْلاَك ُتْحَبْصَأَو « اًدْئِدَش اهَْك اَهْتْهِرَكَف

 اهدي قو اكو ٠ ةليخألا هدد ورح يف ناطيلا ن أ اهيليخأ ينم يف ةا
 ّنِم ُتْذَقتْلاَم « اَهيف ْيَِعَصَو َناَطْيَّشلا ناك يلا ةْبرمَحْلا ِةَلِْنَمْلا ِنَع ِْنَدَعَبَأ ىح ارج اطل



  réمَلَقْلا يخَو» «

 الك اًميْعَب نم ثنو ء مئاتلاو ؛ ِبوَحَتلاَو مدل مدل [ ىلإ ةالابُمْلَ أ مدعو ةراكتلاو راتين
 ص

 م ي 07 لَ رشتو اهيل رظنا ؛ ئ بلحم ْىَلإ يبا تد وي ٌتْمَمَه تمه َو ٌركْسُمْلا ت و ا س

 نارو « يیز ىع اتر مح سالا یواش ءيجتف ٠ « ُمَئْضَت ام ُبْْرأَف « ٍةَمْحَرَو ةر

 . ٌكَحْضَأَو اهل وس 26 اهر ام ادم ناك نإ « ُتَضْغَأ ال

 كركر رع برأ ؛ نيتلؤمْلا نن < زل يف ثحَبْضأَ « اهني يم اَ مار
 وا وسلا نم َرَبْكَأ تت لآ تاكد « كيد ىلع ميتا ْتَْعَجَو « ارام

 وَ رمل عَ ¿ يب ري نا ا سا ْيِرْمَأ ُتِرَبَدَتَو يسْفَن ىلإ ُتْعَجَر اَمَّلُك ثك
  at efلا ٌءَكَقَكأ َء و ١ عد هللا 0

 راغ ر کر ية ل ّيلَعَو هللأ ىلإ ٌمّدَقَتَأ مث « اَهَماّيأ تْسَجَن ذق نؤكأف
 ُْتَكَلَهَو ةَدَحاَو َةّرَم رم اينّدلأ ٰيف ٹدجو دق ن « ءايآلأك اهل كأ ل ْذِإ ْيِنَعْلَتَو مهئابا

 اَهَل مت اگلف <« ْيَئلْيِضَف تربك ٽري اَمَلَكو اسف ايش اهب ُحْلْصَأ انار كيد ىلع تيفو

 #3 # ان

 ص ْىَلَع سالا ْساَقْنَأ تفقوو « راصبألا هب ْتَقِلَعَف « ْحِنَّشلا تكسو : ْيِواَرلَأ لا

 07 َسِلْجَمْلا َر َرَماَحَو « ِةَلْفَطلا ِتْوَم ركذل نمل نم ٌثاَطَحَل ْثَناَم امتار ‹ ْمِهِحاَمَش

 « ْمَتَصَت ْثَناَك امك ٍبِيْعْلآ ٍمَلاَع ْنِم ٿب ْبَد ةلفطلا َنكلَكو ؛ ِةَلِمْذُمْلا سأكلا هذه ركّسلآ

 ؟ ادام َناَكَف ْتَناَم : اوُحاَضَو اكل هبتناف « اَهَتَقَرهَأَو َسأَكْلا ِتَْدَجَو
 ےس

 لاق
 د 2
 هه

 جزا وق نم يل نكي لَو « يِ نمرو « اهيل نرحل ين نما : خْيشلا

 َناَمِنإلَآَو . َبْياَصَم يِتَتيِصُم َلَعَجَو ٠ َنِنَرْحَأ ُلْيَجْلا فَعاَصَع وب سات ام ِناَمنإل
 ن َتْذِلَض نإ َكِنِدْهيَ , ةدداَسْلا يف َتْيِمَع ْنِإ َكُرّصِبُي « ِةاَيحْلأ مْوُلُع ُرْْكأ َرُه ُهَدْحَو

 ةبيصُمْلا نركب اَهّوُدَع ال < ةَبْيِصْمْل ْىَلَع اًهاَّيِإَو نوک كلت َيْيِدَص َكُلَعْجَيَ « ِةئيكّسلأ

 وأ سفت ٍلاَتقِل اهالَظ ركسع موما نارخألا نِ يللا ٍتَجَوْخَأ لق دلع ناي

 ذئتبح ٌءْيَش ْنْوُكَي الر « ناطلشلآ مْ اَلَو ٌةََقْلاأ دت الو لامل ُمَهْدَي امف « اًهِتَرَص
 ر رع هي

 مسا
 ١

 0 هم

 3 الَو « َيِنْحْلا ىَتِغ نم َرَقْذَأ الو « ٍلاَتْخُمْلا ةَليح ْنِم َمّيْضَأ الو « ٌيِرَقلآ ة ةّرُق ْنِم َفعض
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 ع

 ٍناَمِئِإلِل  ُناَطْلْسلَاَو ئِْلَو ُمْلِعْلاَو ُةَوقلآَو ةَلْيحْلاَو ُدهْجْلا ئَقْبَيَو « ٍمِلاَعْل ماع نم لج َلَهْجَأ

 دريو « اَهِتَوُق ْنِم ُفِعاَضُيَو َسْفّتلأ ُديَوُيَو واش نی اقر ةواعلا دب رف

 رقاب ى نب نزلو عج نأ اج ا لق أ حت نإ هل ت

 . اًهْيَف مقي اَم ال اَهَماَمأ م مقي اَم ُدَهْشَت مناك « وب ِناَمِئإلَأَ

 ؛ ٍناَطِيَّشلآ َماَرْفَأ يِناَرْحَأ تاكو « هيف تئ امم وش ىلإ َيِلهَجِب ُتْعَجَرَو : خيش ل

 ْتَناَكَو - ناغش ني يفضقلا هليل ثا اعل « وحرم يتلا يفي ذأ - 'هأ ُهاَرْخَأ  ٌداَرَأَو

 ٌةَرْكَس َرَكْسَأ نَا ْناَطَّشلآ يِ َلّوَس َناَضَمَر رانا نم رجلا رؤ ٍلوَأَك ْتَناَكَو ٠ ٍةَعُمُج هَل
 « َرْشَحْلآَو ةَماَيقْلآ ُتْآَر من ؛ ۽ مالخأ ىلإ مالخأ يقدم « ثأو امم تملك ثر اشو ام

 ؛ ياغ بكل نم ْئِب ام َءاَرَو َسْيَلَو « ْمُهَعَم 0 نوم
 x نعي

 و

 ْدوُط ؛ * نم ْمَظْعَأ نوي ام ٍمِْظَع نيب اَذِإَف كَما ١ ئعفألآ حبك اً : تفس

 لْثِم هِمَف ْيِفَو ٠ “م داك ِنْيَاَرْمَحْلآ يع ْنِم َتْوَمْلَأ لسْزُي ٠ قرأ ُدَوْسَأ < ر ا

 « ءاَرْضَح ضْرَألا ئف تّ ام ضزألا ىلع هب َرَفَز ول ُدْئِدَش وح هفوجلو < آن زا

 نأ ادق ؛ اعرق اًبراَهِوْيَدَي َنْبَي ُتْرَرَمَف ٠ نمف نأ دير اًعرْسُم ءاَجَوهَقرَج ََّتَوُهاَك حم ذو

 امك ٌففْيِعَض انآ َلاَقَف . ينمو نأ : تلف وب ُتذعَف « اقنض تعي اکی مرک عش

 ىَلَع يلا ابره ُدَنْشَأ تْعَجَرَف « ٌربكألا لْؤهلأ يهو 7 5 ُْتْفَرْشَأَو اًبراَه 5

 هلأ للف « ٍلبَجْلأ اًدَم ىلإ ْبْرْهَآ ٍنِكنَلَو « ٍراَبَجْلآ اًدنَم ْىَلَع ُرِدْقَأ امو « یر امك ٌفْيعض

 اًرْهَأ ُتِدْحُي

 ؛ ٍرَمْوَجْلأ عاَعْسك قرب وهو « زت هيلع ىَوك ل ةَمَِمْل ِراَدلآَك لب ا تت

 . « نزتشلا يعفو كت َرْكْلا تحف َلَبَجْلا ُتْفَراَش اكلم « َيِئاَرَو نم ناو ملل ُتْعَرَْأَ
 2 ع

 وهو فوج ِءاَوه ٰيف تزصَو « يم ُنْيثتل َبْرَقَو « راتفًألا ٍلاَفطَأ وجو ّنَلَع ْتَقَرْدََو
 ا ا عطا ب١ اًمْيِمَج ُلاَمْطألآ َحياَضَتَف ؛ َنِنَذُحْأَي نأ لإ نبيّ )يعمر

1 

 ا 2

 2 «ْثكَبَو تَحاَصوُيف اا ام ثار اَمَلَف ىلع ْتَفَرش ذأ دق ْتَّناَم يل تتنبأ الف : خيش لاق



 (مَلَقْلا يْحَو١ 3(

 ْثَّدَمَو ٠ ٠ اهب تفل هلام يل تمر يَ نيب تءاَجَف « ملأ يم تبر

 َدَعَقَو < عَرَمْلاَو ٍفْوَخْلا َنِم ِتَِمْلآك اأو ْينتَسلْجَأَو « اراه یوق نيل ىلإ

 يز ن اا : ْتَلاَقَو يي ىلإ اًمِدَيِب ثَّبَرضَو « ِةاّيَحْلَأ ٰيف عَتْصَت ْتَناَك اَمَك
 AA ماس م 2

 :L11. ةيآلا /ديدحلا ةروس ه1 ؟ يل نم لت امو لآ رڪ زل مهبول مسح نأ اوئماع

 e لا 6
 ٣

 َكاَذ : ثَّلاَق . َيَكالَم َداَرَأ يذلا نيل اَذنَم ْنَع ٰينيربخأ ! ةت اي : ُتْلُفَو ُتْيَكبَ

 م ْعِجْرَت ٌلاَمْعَألآَو « َلِئاَهْلا َلْوَهْلأ اًذنَم غلب ىح ُهَيَوَف َتْنَأ ٠ ْتِيَِحْلا ْءؤشلآ َكَلَمَع

 : ْتَلاَق ؟ َيِنْرِجُب ْمَلَو هب ثزرَبتْسأ يذلا ُفِيِعَّصلآ ُحْبّشلآ َكاَذَه : ُتْلُق . َتْنَأَر اَمَك اًماَسْجَ

 ني كيب نأ ةقاط هل ني مل ىح فص ةةفعضأ تنأ + خلاصلا كلم 55 | بأ ا
e ofr 01وف رَ نمف كي هنآ ٍلْوْسَو لْوَق تعا نكت مَ وَر « اته كَ ْنُكأ مَل ؤو ؛ لآ َكِلَمَع 1 تاز 7 2 ياام 95 لح  - 

 َكْنَع ُدُرْطَت ٌنْيِمَيَو « اهب ُقْلَعَتَت لاَمش انه كَل ْتَناَك اَّمَل  ِتاَفْيِعَّضلأ ٍتاَئْيِكْسِمْلآ هتاتب

3# 3 2 

 e f o gef o ا ول هي يك سو ساكت سا To o و م موف 2
 ةديرط ينأك « ٌرقتسأ ٰيِناَرأ الو « هيف أ اَم ْنَعْلَ زف يموت نم تهبتناو خيشلا لاق

 يف اًمِئاَن ناك يذل مدل نم ُبَرْهَمْلا َنْيَأَو ؛ وب ُتْبَرَه ُهْنِم تره املك ؛ سلا ْيِلَمَع
 ¢ اقل AE املأ

 ايقاَب اًمْوَي نإ : ْيسْفَت يف تلق « رساخ ِلاَم سأر ْنِم َحَبْرَأ نأ هللا ِةَمْحَر ْيِف ُتلَكَأَو
 0 مكرم كس هع و را يم 8 7 وا
 عجرأل « ةّبؤتلا ىلع ةّيَنلا تخّكصَو ؛ هب ناهتْسُي نأ َداَم ٌرْمَع نِمْؤُّملل وه رمَعْلا نم

TTI 00002 8 e 4115 1 1) Îلَو ننَراَجَأ وب ترس اذ َّنَح « ُهَماَظِع َنُمَسأَو ‹ فيِعّضلا خيس كلذ ىلإ باَبَّسل 0 1  

2 
2 . 5 

 نم ةئقبلا ديس « يِرطَْلا ِنَسَحْلا ي بأ نبأ ٍنَسَحْلأ ٍدْيِعَس يأ ىَلَع ُتْلِلُدَف ُتْلَأَسَو

 ُهَناَسِل َّنِإَو « ةَداَبَعْلاَو َعيَوْلاَو دل نإ قو مع نك عَمَج هَنِإ : ىل َلَِقَو ؛ نيبال

 ‹ يكي ةَجاَح يف هَ ْتَباَغ اَمر ْتَناَكَف « ة4 يلا جور َةمَلَس مال الوم ْثَناَك 2 ١ ري مل اليجْنِإ هِرذَص يف أك و مك لأب طي إو ‹ ُنسْيطاَتْغِمْلَ ةصخش 57 لآ

 اك ديك أ نإ

 ياو اک . كم ري ت مفلس م ځیرک و ص س نر قیس هَ 2 هوت رو سرس ع 6
 ر

 ص



 EV يعفارلأ قداص ىفطصم

 : ةَيآلآ ا هذه ْحْيَّشلأ أَ ْذِإ ‹ ْىَمُحْلَأ ةضفَتَك ةضفن ْيِْئَرَع َنَح ِدْيِعب ريع ناك اَمَو ٠ ُسِلْجَمْل

 مو سرس رر 7 ےس 1 سر رس
 : ةيآلا /ديدحلا ةروس ۷ ] 4 يل نم لر امو لا رڪ زل مهبولق عشت ن أ انماء يدلل نأ ناي اچ

 اينذلا ثأر ام - تولا دب قلا يع َْسْنآَو « اهيلطَب نِ ضألا ينظف زل ٠٠١

 ا ُرَمَمِي ُْعِيَّشلآ َدَحَأَو ؛ ِةَعاَسلآ َكْلَي ْيِف ٰينعلاَط اًمِم َبَجْعَأ
 ر ا تمام طاش ناخ ب یئ ني 0

 الإ [ لاج یر رک د بر ا

 داك لمَ ؛ دخول نع مل هاك ذاك الأ تَرَ ادو « مقنع بْرّضب اذُرمأ ریس هاكر

 . اًهِتاَمِلَك َقَدْصَآ وناس َةاََحْلا َمّلكَتِل ةاَْلأ يف

 َمَطَقَم . ربك هلآ : ْنْذَوُمْلا َحاَصَو ! َرْيسْفَتلأ َريسفَّتلا ! يخت اَبَأ ات : ٌّحْياَص َحاَصَق
 يتلا ٍسِلْجَمْلآ يف "لأ ءاش نإ ُرْيِسْفَتلا : َلاَقَو ُحْيَّشلآ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

Pe u . سالاپ ْىَلَصَف ٠ ٍدِحْسَمْل ی راتید ُرْب كلام َيْسَي ْوْبَأ ٍدْعْلا نم َءاَجَو » 

 نار ا ناول نف ورب ب لإ اراک ١ لح اقع یزد يخت ىلإ وخ

 ةَدحاَو ِةلْيَل اَمَظ ال ‹ مهبْوَلَق يف

00 

 ع ةثلاثلا ةنسلا ء م ۱۹۳١ طابش /رياربف ٤ = ه ١767 ةنس لاوش ۳١ « 47 : ددعلا ؛ ةلاسرلا » (#*)

 . 1357-155 : تاحفصلا



  EAيخَو» الْقَلّم 

 نب يا كلبي يسكلا رأت اکا ٠ + ءا توج ١ لا اأ : لي مهي ل5

 ا ا ر

 . . و كِعرو نف تن ام ناك لما اد للا. هع رعت يلمع

 يف َبَهْذَت ن اذ ت طخ ةو هْيَلَع املا َمْطَقَ
 م هر ل

 ُبَّذَعُي نم ْنَمِيف َدِراَوْلأ َرَبَخْلأ َكِلَذ اَمْوَي علا نو دقو لاحد ذأ يب فش

 قو نسعلا كي ١ ب عب هل لع ذر وف ا مرنا ذم وع أ

 ى رص ےس
 ej: EY ساب نیک ١ یبا ا : نعت عانا - .

 ا “تاب الر ٠ : لَم انني الف « ُطْوْبَفْلاَو سالا اَنمْعَي نأ كشوف اذل
 و

 : حبسا لاق

 50002 900 7 ري هي 57 ا راپ

 ئرثخأ : اَهَل َلاَك رْيَحْلا ّنِم تركك اَمّلُكَو ؛ اَهُعَْدَي امِئاد ُلاََ الف « لَمْ نأ اهيَلَع َبَجَو
 . ذنأب نطل امو ؛ یب اَم ا دو هيأ اذنه ُلاَرَي الو . يلق : هک لاک ۶لآ نم تلق امر

 هَ يمس وے مس

 هدبَع ٌنَط دنع هلآ نق ؛ وعي ارب لَو « ماال ٍللِعْلاَو ٍتاَرِتَفل َقَْ وب رعي نأ نب
 لا اذه اَنْيَوَر ْدَقَلَو [۸۸۴۳ :مقر ,«دمحأ دنسم» عجار] . ُهَلَق ارش ْنِإَو هَل اريح نإ هب
 َّنُدَف « ضرألا لْمَأ مّلْعَأ ْنَع عَ « اسف نيسو امسي لج مكب ناک نمف ناک »

 ُهَلَمعَف ! ال : َلاَق ؟ ةبوَت نم هَل ْلَهَف « اسمن ني َنيِعْسَتَو اًعْسَت لت ُهَنِ : َلاَقَق «ُهاَنأَف بهاد

 رق هن : هَل لاق ٠ ٍمِلاَع ٍلُجَر نع كد « يضر أ مقغأ نع أَ ف تيدي لكك
 : ةَ نيَو كنب لوحي ْنَمَو ؛ ْمَحَن : َلاَق ؟ ةو نم هَل ْلَهَف . سمن ةنم
 ‹ كضْر ىلا عجزت َو ْمُهَعَم هللأ ِدْبعأَف ٠ « َّلَجَو رع هلآ َنْوُدْبَْي اَسان اهب نِ « اَّذَكَو اَذَك

 اف
0 

 a و #2 ٣

 1 . ٍءوس ضرأ

 ٍةَمْحَبلَأ ةكنالَم هيف ْتَمَصَتْخََف « ِتْوَمْلا ُكلَم ُهاَن أ ةنرطل فص اَذِإ ىح « َقلطناق

 ٌةكنالم ْتَلاَقَو . هلأ ىلإ بلقب البقم اًيِئاَت َءاَج : ةَمحَرلَأ ةَكْئالَم ْتَلاَقَق ۽ ِباَذَعْل ٌةَكْئالَمَو
e 2t7 04 e 305ا و م سس يسم ا هي  

 ‹ نيب امك ةرلَعَجَف نمد زص نف كلم هاك . طق اريح لفت ل هل : بادل



 1 يعفارلا قداص ىفطصم

 ىّ ىنذأ ُهْوُدَجَوف اُاََف . هل وه ذأ ناك اهب ی , ٍنيَضْرَألآ َنَْ ام اس وسيف : لاَ

 ۲۷١١[. : مقر «ملسم ؛ 7407١ : مقر « يراخبلا] ! ةَمْحّرلَآ ةكئالَم ُهْنَضَبَقَ وك ارا هلأ ضرألا

 ُرْبَّشلأ لب « ُةَدِحاَوْلآ ةَوْطْحْلآ هَل ْثَبسُح هلآ لإ ِهْلَقِب ىََم امل لج ادد : ُعْيَّشلآ َلاَق

 يف ِةَلْوُمْحَمْلَا ماظعْلاك ناكل < ُبْلَعْلا َكَِذ هَل نكي ْمَلَوهْيَمَدَقِ اًينُدلَأ َفَوْط هنأ ْرَلَو ؛ ُدِحاَوْل

 اًهْنِم ضْرألل الو ضْألآ َنِم هَل َسْيَلَو « ٍبرْعَمْلأ ٰيِف اَهُرْبَق َوُه ٍقِرْشَمْلأ ْيِف ارب ؛ ٍشْعَن
 ةَرْفخ اهتلمجب اَهَنَأَو « تيم هَيلْمُجِب هنأ وه ؛ رعي ال ُدحاَو ئْعَم الإ

 هبلق َةَئْيَهِب , هللا دنع ع كلل و ِهْيَلَع ردن يتلا يلح و هِهْجَو يهب ساتلأ َدْنِع َناَسْنِإلآَو
5050 

 اَهَل اَيَق . يح مب '"ةضيلا رشد لإ باقل ني منجل أ اذه اَمَو ؛ هب ْنُظَي ْيِذَلأ هَطَو

 بوخت ام َناَك ْذِإ ٠ اَهِيِف ام ال ساّئلآ دنع َرابيغالآ يه اهب نأ اهسفتل ةَرْشَقْلآ م مُعْرَي نأ ٌةَيِرْخُس

 و نسا نني اذن : لد اهاتخ نب يي مق م ٠ نم ا ل يل

 . . يوك

 ذر يتبع ال نم م جف وا ت نبل قف ر
 اع ع رە ور واو 2 ع
 ناي لأ # ل : ٌةَمْيرَكْلا ةيآلآ هح رش ْيِذّلا اَهفَصَو ىَلَع هِعْوْشُح ةَلاَح َيِهَو « بلَقْلا لاَوخأ

A rrحصص ع سام يمص ح رر مل  

 . [ ١١ : ةيآلا /ديدحلا ةروس ٠۷ ] ؟ يح ا نم لز امو هللا رڪ زل مولف عشت نأ رماني

 ؛ ِنيَدَهِل ٍبْلَقلآ عْشُح يف اهلك َيِعَر « اعم ّنَحْلآَر ناپ ٌةَدوُدخَم ُةَلِصاَْلا قاَلخَألاَ

 . اهلك ةّيسْفتلآ ةاّيَحْ أ َجِراَخَم بملأ نم

 ُتِيَضَم « اهب ُتدئَمْسآَو « ةَبآلا هذه ليوان نَسَحْلا نَع تْطِفَح ُذنُم اأو : : ْحِيَشلأ لاَ

 نآرْفْلا ظفح َسِْيَل نأ ذِئِمْوَي : ني تُكرم ءايندلا خيرات يف ال لَك خرا ف اينألآ َنِم أ

 ريغ لَمْعَت َتْنُكَو « هم َةيآلآ تب دأ تنأ نف ؛ مب ٍلَمَعْلآ ف و هظفح لب ٠ « ٍلْقَعْلا يف هَظْفح

 اتمْرَق ناك ْدََو . اًهْظْفِح ال اَهُناَيْسِن - َكَحْيَو - اًذنَهَف < « اًهتَلْيِضَ ريع ْيِف ُشْيِعَتَو « اَهاَنْعَم

 ىَلَعَو « اَهُرَمتَو اَهُرْهَرَو ٌرَضْخَألآ اَهَرَو اَهِبِف ؛ ةا ءاَرْضَحْلآ ةَرَجّشلآَك ياعمي َنْوُوَألآ

Cn 
  1ذي د

 دعو

 هقرَتلُمْلأ ةلخادلا ةَرْشَقْلاَو « ِءَيلَأ ِنْوُكْسَو ٍفاَقْلآ عنب « َضِيَفْلا : ْئَمَسُم ةَسبايلأ العلا ةا َرْشَق (1)

 . ٍفاَقْلأَو ِنْيعْلآ رسب ٠ قرع : مست ضال



  7Eملقا يخَو» «

 :ُهَلاَوْحَأَو َبْلَقْلآ اولا ْمَكَو « ُهَدْحَو ٍلْكَّشلأ ْىَلَع سائلا تبث اَمَلَف « اهنطاب ةاَيَح اًهِرِهاَط

 ٍةَسباَيْلآ ةَرَجَشلأك اوُحَبْصَأ ٠ ٌفاَجْآ اَهُقَرَو اه اع ١ لِئاَط ِهِطْوَقُس الَووِئاَقَب يف َسسْيَل .
0 

 يه ٌهيآلآ ِهذلَمَو ٠ اهم ةاَيَح يف الإ ةيآلآ يسم ثظفَح ُذْنُم ُتْيَسمَأ الو ُتْحَبْصَأ ام

 هلع كوتشي « وس مل ىلع يحل الإ اج اييِ هال ةايَحْلَآ ِتّسْيَل نأ اًهِِناَعَمب نأ

 ' َنْوُمِكَْسَي ام رتا نرجس : « حملا ىلع مهناقش نم سلاو ٠ اهل وتس ام رك

 اَمَك ُهَلاَمْعَأ ُلَمْعَي ال َكاَدَق < « نهنئ يع رعب ديل ةيِناَسْوُر ِتاَمِلَك َدَجَو ْنَم ُدْيِعّسَأ اَمّنِإَو

 « ُلَمْحَي اَم َنَسْحَأ ُلَمْحَي امف ُراَح فيو « لت نف يبت يشأ نع هت لب + قي نأ

 لس ف لب « اويكلاك دولا لبيس يف اعرض ذأ ” هام ةئاهج نكي ال مث نیر

 یف اًْحَي نأ أ ْلَب ء ُدْعَدَتَو يه حات امك ة ةاََْلا سبالُي ْنَأ ُهْضَرَع ذكي الو ؛ ووو كص

83 5 
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 ا eg معا 0 ا

 ىش ع ألا دعب ادي ؛ بلقلا ورع وساَسْخإَيَو 3 ِتاَوُهشْلَ وټفراقمب

 ! ئَرخأ ِرَوُص يف وسفن ىَلَع اهلج
ê # # 

 ر

 : ُهلوَق نسَحلَا ٍرْيِسْفَت ْنِم ةتظفَح ام َناَكَو : ْحْيَشلأ َلاَق

 « ِهِرْيَغ يف نوک امك نآرفلآ يف هللا ٍتَسْيَلو « ةيآ دوت داكن ةيآلا يف ٍةَملَكَّلُك َنِإ

 ت تو ت لإ وو لتس ليغ هلأ ٠و ل اه شا ل
 ي كيم مث ما تأ تک >* هنأ ىلع ليِلَدلا َوْهَو « ِةَيرَسَْلا ةفاطلا يف َسْيَل ام اَذلَهَو

 ١ : ةيآلا /دوه ةروس١١ ]

 امك ؛ ةع ا اهل ویک نب باو * أ ةَمِلَكْل آنآ واقل زاجغإ اکا نف تفرط 0(
0 

 هل لع ار« اینکر قاس ٠ ایش خیز قا زي ذوي تحت وار مذ ن

 . « نآْرقْلا زاغ ءإ » ابات ْيِف ادله اًنطَسَي دقو . اهب اهب كلذ لك لدي امو ٠ « َكِلَذ



 0” يعفارلآ قداص ىفطصم

 ه1 4 يل نم لَ امو ولآ رڪ موف مت كوم يدل ناي ملا # » : لاحت هنآ ل
 . [ ١١ : ةيالا /ديدحلا ةروس

 ي أ يف يهو ؛ ةَبحَو < ددو عطب « طعاتبكل نك ایا ھو

 ةَمِلَكْلاَف اَذِإ ؟ اَهَنْوُد ام وأ َةَعاَس شيع هي نأ هل (نيأيسم هنأ ُنِمْوُمْلا ُفِرْعَي َتفْيَكَو « ٍرْمُعْ

 تم

1١ 23 

5 
 ّنِم سقت يف َتْمْد اَم َراَدبْلا َراَديْلا : يأ . ْنآ ْنْوْكَي الأ َلْبَق َنآلآ َنآلآ : نوف ٌةَحِراَص ع

 هِلَمَع ْنَمَز ىَهتْنأ ٍناَسْنإل ُتْفَو ين ادو . ْئَحْلآ اهم ال (نآلا) َدْعَب َةَطْحَل نق ؛ رنا

 ةماعلا

 يف ٌدبألا َلِيْج ْدَقَو  َكَحِنَو  زظْنَف . (0آلا) يه يتلا هرْمُع ْنِم ُةَتِهاَدلآ ُةَظْحّللآ
 ؟ وب ْمَْصَت فيك ْرظْنَأ

 . ئيقتلا ك لع + ري دز نل لكنت نم وقل را اه يج ل
 هش ركذل مير عشت ال ءال ريَ ذآ ىلع نصت ادو اًوَماَءَتيِْلِل : َلاَق مئ

 ؛ ٌءَوس مهاجر ْمُهُمِلاَعَو « ةَعِيِرَشلآ مهب ميت الو « ةليِصَملا مهب موقت ال 5 ال

 ٍليَللا ِرْكَم ىلع ُبِرَطْضَي ُلاَرَي ال « عبارت ٌناَسْنِإ ْمُهَاَسْنِإ أكو ؛ ِّداَمْلِل الإ ِناَعَسْنَي ال

 الإ ساّئلأ ْىَلَع اًهَتَوْسَق ةاَيَحْلأ ْوْسَْت اَمَو ؛ تْوَمَو هْسْيَع : ِناَوْيَحْلَأ نم ِنْيفَرَط نيب ِراَهّتلَو
 َنيِمْؤُمْلاب الإ اهر رَت اَمَو « مهب

 جا ن ب ي نش هب هام بزل عنا لعمق

 نفخ انأ , دع امزأ ؛ ةايزأ , ةئرذأ ء عضد ء زت توش شخ نكي ال رخ

 %2 وجا نفع سم ايا دون لقا
1 

 2 هرم ةو

 هلق نم مْ َنِمْؤُمْلآ َّنِإَو « ِنِمْؤُمْلآ ساما ُبْلَقْلآ اَمّنِإ : لقياك « تْدَعلآ » َطَرَتْشآَو

 ء لاَحْلأ َكْلَي ىَلع هبل نكي ْمَل ْنِإَف . حلل اتا كتل نه اق نت یت نيل

 ءقْلُخْلا ْيِناَعَم هلم عرفت َبْلَقْلا هبشأ ام .رش يذ ُلُكَو ةبغاطلآ ُِلاَّطلآَو ٌقِساَفْلَأ هلم حب

 . رم نم ارو < «ولح نم اولح ؛ َتْفش امك َكِبِلَق ْنِم َكَسْفَت ْذُحَف ؛ةَرَجّشلآ اًهْنِم حرس بم بحل



 ١ Yorوَحَيّ ملقلا «

 عِماطَمْلاَو ةرثألأ َقْوَقَو « ِتاَذلأ ٌبُح َقْرَف ُرُمُّسلَ هام  ّقَحْلِلَو هش بَلَقلآ ٌعْوْشْحَو

 نونا ال نينا يف اَهَلَعْجَيَو < « َةَحْبِحَّصلَ ةاَيحل اًيَحْلَأ ةَدعاَق 0

 اَهاَريَف « اَهيدِساَسْحِإ ةر ْنِم ُرْئاَعَّصلآ هيف ْتَمْظَع « « ٌّقَحْلِلَو هلل ٌبْلَقلآ حش یم

 يف نوک : باقل نع ليي هب ةي و اهات ٠ اهل نمثل عَ هَ

 ارا ف تدين نس بیک ل5 جلا ول

 ديم ؛ ةَوْسَقْلاَو ناَيْْطلا ّنِم وش وُ اًعْوُشُح ءاَوْهَألا ضل ُبْوُلُقلا ْعَشْحَت تا دقو
 4 الو ِتاّذلآ ةَداَبِعَو « ىَوَهْل ةَداَبِعِل يف هست يف وه « ٩ ها رکذب بقل عْؤشُح

 َبَجْعَأَو مكْحَأ اما . اَِتْعاَسُددَلِإ الإ ٍْيِعّضلأ ٍقْوْلْخَمْل دنع ةَوْهَّلآ اَمَو . اًهَتاَوُهش

 و قوتي س راع قوش الو « نیز و نيج ندا ا کک نا
 : مقر ملم ؛ 14/0 : مقر « يراخبلا ] ؛ ٌنِمْؤُم َرْهَو اَهْبَرْشَي يح َرْمَخْلا ُبَرْشَي الو « ٌنِمْؤُم

 . « نْيحْلأ » كلذ هنَلِإ َرُه ٌّيَقَّشلآ اذه

 ار رح ت يفت ةاتخم يف َوُه « قل نم لڙ د اِ عشار

 عم تنل نعال إإ رونا لَك ْنِم هب ُجُرْخَتَو « ِةَفيقَح لك ِءَْمْلا ىَلَع
 . ٍلِئاَصَقْ لاو قولان م يه اَهدْوُدُحِب ال « تاَوَهَشَو ِناَسْنِإلأِ

 ء اًمِهِرْيَغ َنْوُد َّقَحْلآَو رْبَخْلآ اَهُماَرِْإَو « ةَياَسْنِإلآ ةدارإلآ ُرْيِْفت َكِلَذَو اًذلَه ْنِم ٌجُرْخَيَو

 « ِسْياَسَحْلََو ايان َْلَع ءايرثك ةيزاسنإلا َءايربكلآ معج ‹ اَهِتاَوَهشَو ِتاَّدَّلل اَمْرْهَقَر

 يف ةتْيكّسلأ رارقإ ىَلِإ ِتَعْبِبطِب + ئَهتنأ كلذ لَك ر َرّوَقَت اَذِإَو ؛ لئاضفلاو قرَقْحْلأ ْىَلَع ال

 نف لقا يخت ؛ هدْحَو بقا ساتخإ نف اهيا ٍلْجَو ٠ اهن ئَضرَفلا وخمو « سأل
 ٌقَحْلِلَو هل ُهُعْوُشُحَو « اَهِتاَذ يف ةاَبَحْلآ ةَمالَع ةضبت نوُكَيَو « ٰيِماَسلأ ىَتْعَملأ ةابَح ِنِمْؤُمْلآ

 ظ . اَهِلاَمَك يف ةايلا ماع



 37 هخێرات ؛ ىَلْعَأ نم هيجي ام كلذ انيس ناك اَمَو « اَكِِناَعَمَو ُءاَمَسلآ اإ

 2 ور هم و 5

 يب َسْيَل « ٍلاَغ نم لمل بوَ اَمَك اقدم « ازات » اًَح ُنْوُكيَف ؛ ةف ٍناَطْلْسلَأب
 ك n f رر

 . ءيش ڏٺي نأ نيَو

 ‹ سالا َّنِم ِنْيبْلا تاد َدَسْفَأ يذلا وه َرَخآ اًعْوْسُح يفي حلا نم لَ امل ٌعْْسْحْلاَو

 . ٌنحلا ال ل أ فاعل اا نما هلو فت

 إل لک زرت مَمو « قير زل اإ ٠ قرط ع نف نحل ىلع ب ةماَرإ ناتن
ae 7ا ر ر ا ےس ر ل  Iخيم “للو اذنه ؛ اََْلَ تمم ار اهن ةف ا ‹ رشآ ةدارإ عم اهماظن يف ةقستم 8  

 2 9 ر 3 ~M ھا صر 008 سم ۶ م 5-0 e2 و ا
 « هتابنو هتوقو هومس الإ ِهْناَمْنِإ نم نّوكي الف « اًينّذلا لاوس هيلع تفلتخا ّبلقلا

N a f A trممم عد  mfرس و سيم ع و 1  Too 
 رش َنَوْهَأ ام ! ةظخل ىلع ٌرْبَّصلآ َرَسْيَأ امو « ةَدِحاَوْلا ةظْخّللأ زنم دنع ٌرُمَعْلا لزْنَي

1 1١ 

 د % ل

 ُهُناَيَح ْتَناَك اَمَق ؛ اَهِنيَعِب ةيآلأ هذه َرُه ةَلْضاَمْل هبناَعم يف ُنَسَحْلا ناكَو : ْحْيّشل لا

 الأ َلْبَم َنآلآ » : اَرَبأ ةراَعش ؛ هم ُهتْعِمَس يلا ينرغُلا ضييبألا ماَلَكْلا اذهك ةيِمالْسإ الإ
 ا

 0 هيه اع 5 وع
 5 هسا راف ا و | ساو ع و لإ محرج

Eااًهّسفن ةاّيحلا ال ةاَيَحلاآ فّرش» ٠ ةتقيرطو «َكيِلَق نم َكَسْفَت ذخ» :ُ همام  . 

 و ع
 َوْه َرَخآ لمحل اَدَبَأ نْيَِفْوَتْسُم ٍنْيَحاَتَج لمع يه ۽ ٍرئاَطلآ ٍةَمُفَوَك َةاَيَحْل هذلَم ىَرَي ناكر صا م

 الو ء وپ عافترالآ رد ئَلَعن نيَيوطَم الإ ءيش ىلع اَمِهِرئاَطِب ناني الق « ٌدَشَألأَر ىَرْقألا

 مح ينال ٌرَجْلآ مكُح يف تاك ْذِإ ؛ ِناَرَيَطلأ ىلع نْيَمْيِفَح نْيفاَهْفَح الإ اَدَبَأ ِناَنْوَكَي

 ا

 . « َكِلَدَو اَذَهَو :  ل كل 4 ااو : لالا يف )¥(



  « o٤ملقلا خو ٠

 ْدَقَف هفت ال ةوهش هتطح ناف ؛ ُهُئاَبْعَرَو ةئاوهش ِناَسْنإلاب ِناَرْيَطلَ عرفو ُهَلآَو

 . دؤوب نقر کلن هت وا

 وپ أَ ال ام عتب نح يملا نم درك نأ بما غلي ال ١ : قي يلا نع تنور ذقل
 نم ٌبْرَض الهو ء[ 4416 : قب عجم نب عل: مقر ٠١ يذمرتلا 1 4 م اب هپ ام آَوَدَح

 ئَوْقَيِل ؛ اَماَنَأ ْوَل اهْيف هْيَلَع ساب ال ةر َءاَيَْأ عدي ؛ : ُهَل لج امف ِنِْؤُمْلآ ٍبْلَقْلا عْوُشْخ

 . هَ سل ام كرت ىَلَع ئَوُقأ نوي هَل ( َوُه ) ام رتب نیلا دف « ستره ات عدد لَ

 ةاَيَعْلَأ يف اًهِماَظِي ٌماَرَقَف ؛ اَهَتاَدَأ 5 ةكراتو « ةّرخآلا ىلإ اًمْوَي ٌةَمجاَر دب ال ُسْمَتلََو

 اَمِيِف ٌةَمْكِحْلا يه َكْلَيَو . تاجو وزي نإ تب هَ مني ل ةر ذأ ةعئجصلا

 . اهيلَْلو اهي يف ٍةاَيَحْلا لَمَع نم ارج وكت بَ ةدابع نم ةيمالشإلا ةر هَر

 منجل اهم هن مجرد اَمرْيِصَم لإ بهدم اها اهتاَيَح يف تلا نُ م اد

 ٍضاَرَيْغأَك « حصل واجي ال ٌلِيِيَض ر هنأ الإ ديف اَهَل قب ملف ٠ ‹ نيَئهِجْلا ئدخإ ٰيف اهَسْبَحَو

 نف مسجلا ُفَعاَضَتَي َكِلَدِبَو ! ... ٍةَمِلَكِب فيَ دري نأ ُلِواَحُي : ِِلتاَق ىلع ِلْوَتْفَمْل

 « ِدْضَق ٍرْيَغ ْىَلَعَو ٍدْضَق َْلَع « اُلاَمِشَو ايمي هب فدو تيد ِءَْمْلا تاَوهش ُكِلْهَتْستَ
 . رسل نم َةَجَرْدَم ِةَجَرْدَم يف تَءاَش اَمُك هب ْيضْمَتَو

 > ء ربخلاب هُساَسْخ +! الو « ِنْيَدلَأ ْيِ ُهرييمَت ُنْوْكي ال هست ىَلَع ٍفِرْمْمْلآ اًذنَم ُلْئِمَو

5 
 ْلَبَو طعن الف « ٍرْمَخْل نم ِناَنَرَج هَل ْتَناَكَو « ةبؤتلآ دارا هنأ اوُمَعَر يذلا ريشا َكِلَذَك لّ 2

 : َلاَق مث ِنْيتَرَجْلا ىلإ َرَطَن . َبْوُعيَو هلآ َميطُي نأ دراو «ِناَمنِإ ظَحَو هِسْفَن ىلإ رطل يف

 ! . . . وزله عرفت ىح هذه نم بشل نَع بوَ

 ع 9 4

 . تدِلَعو , اًهُْحَحَصَو وَلا يف كص « سحلب لع ثبت نإ مث : حبلا لَ
 هذلَه ناو « اًهِتاَوَهَشَو اَهِمْلُظَو امر د ئَلَع سل ءار ند بَ نأ هَ هلخف نم

 لطبْلا ُرَحْفَي : ئغاتلآ ٌرُدَعَلل ةلتاَقْلآ َةعاَجَّشلآ بأ سمن يف يه ٠ منوال َةَلَتاَعْل ًءاَيربَْلأ



 56 ىعئارلا قداص ىفطصم

 ره بقا موشح نار ؛ كي نوب نيؤمْلا لجل ركي« هم ني هلم عَجْشل
 . اهني ِءاَيِربَكْلَأ هِذاَه ةَقَْمح ُهاَتْحَم يف

 َءَو سلا ْيِلَمَع ْنِم ْيِل يش امو « "”َياَيْوُر َتْيِدَح آَمَْي َنَسَحْلا ُتْنَدَحَو
 : َلاَقَو 3 ةاَنْيع ب ْتَحَمْدَتْسأَف <« حِلاّصلأ

 انو ٠ ذأ لبس يف داهجلاك « ايندا هذه ف اهمأَو اهني داهج يه هره اطل تنبل نإ
 2 و و 7 0 1 رود ه2

 يَ اًهنِم ِةَيِحاَن يف ُناَمِإلآَو ُربَّصلآَو اَمُه ِناَنوُكَي « ةاّيحلأ ّنِم ٍةكَرمَم يف اَمُهَل ُدَْ
 ت ر سو 12 ےس ةَ 8 2 همر ورور + 03 2

 َرَخآ الْيبق ةَحِواَتُمْلا ةهجل يف نزلو هلو ناطْيشلا نؤكّيو
 7 .٠ 7 هاو رع و سول ات سسك مر وق ساو هم 5 2
 اًهَيَطاَيِحَو اًهِييَدأَتَو اهتيبرت ٍناَسْحِإ ْنِم ٍناَدِباَكُي اَمِيِف اَماَوَبَأَو « ٌراَدَو أ يه َتْنِْلأ نإ

 ايل « اًرَجَح اًرَجَح اَمِهِنَرْهَط ىلع َراَجخَألآ ٍنالِمْحَي املاك  اَهَل ِةَظَقيلآَو اَهْيلَع ٍرْبّصلأَو
 . همي يف ْثَيِقَب اَمَو هبحص ام ٤ رثكأ وأ هس َنْيرْشِع ىَإ ِمْوَي مْؤَي يف َراَدلأ كلِ

 أما ص

3 

 ؛ ِهِداَمْحأ أ مث « اًهدالؤأ أ مث « هني هنأ ىلع الإ ويني ىلإ بلآ َرظْنَي نأ َيِعَبْنَي صلف و الكا وا كش تكا اا ےک دا ثركلا كوت نك ہا تو
 ةَيناَسْنإلأ ٌةَمْرُحَو اهتمرخ هيف « نحل نم ربا لع اَهّقَحَو « اَهسْفَن نم ٌريكأ َكِلَذِب يه مامات رر ع روم ر E ا لسجل 7 2

 نم يفر نأ هلآ ْىَلَع ٌّقَحَم « َةَمْحَرَو اناَتَحَو اًناَسْحِإ هلآ ُنْمِرْقُي َكِلَذ يف ُبَآلََو ؛ اَعَم

 نأ الإ اهل َسْيَلَو « ِةَلاَعْلاَكَو ٍةَعِطَقْنْمْلاَك َةَفْيِعَض - اًهِلْمَأ ِتْيَب يف اَهَسْفَت ْئَرَت ُتْئبْلَأَو

 اَماَقَو « ةَماَرَكْلا َقْوَف اَهاَدَسَو « ِةَمْحّولَأ َقْوَف اَهاَمَرْكَأَو «اًماَمحَر نف ؛ اَهْيَوَبَأ ُةَمْحَرَو

 دَقَف بدم ةَرْوُرْسَم ةَمِئِرَك ةَرِهاط اَهَسْفَت اًظِفَحَو « َنْيّدلآ ْيِف اههيقفتو اَهمْيلْعَتَو اهدا نحب
 . ةَيناَسْنإلَا ْيَدَي َّنْيَب ُهاَعْضَو امك < ؛ ةعلاَصلأ اَهِلاَمْعَأ نم اياك لمع هلأ يَ ب اعض

 أ رفع ىلإ اهب ناب الاَعش و اَئيَِي ةَرِخآلآ يف اَدِجَي نأ اَمُهَل اًّمَح ناک هلا ْئَلِإ اًراَص ادق

 اًماَذَعَو « اهدا َنَسْخَْأَ ا يآ هَل ناک ْنَم » : لكي هللأ ُلوُسَر َلاَق امك «ومَرَكَو

 َنِم ٌةَرَسَِمَو هميم هَل تناك  يَلَع هلل ََبْسَأ يل ةَمنّتلأ نم اَهْلَ عبو ءاَهَماَدِع نسخا

 12١. :ةريغصلا هتنب» : ةقباسلا ةلاقملا يف :يأ] . ةَلاَقَمْلا هذنم نم ٍلَوَألأ مْسقْلأ ف ف اَيودلَأ ُتْرَكَذ 000



Yo؛ مَلَقْلا خو »  

 . [ 2 قالخألا مراكم يف يطئارخلاو ؛ « ريبكلا » يف يناربطلا هاور ] « َةَّنَجْلا ىلإ راّثلأ

 : تبل باَوُن ٰيف ةَدِحاَو ْنَع ٌةَدَحاَو ٌیزجُت الر ءاَعَم اهم دب ال ثالث د -

 ار يير اهحْوُر ةَيبْرَتَو « ٍفاطْلِإَو ٍناَسْحِإ برت اهمشج ٌةَيبْرَتَو « ِناَسْحِإ ةي ر الت

f رت 

ê 3 9 

 هو و و ورور ص ل كرك
 « ُهَدْنِع ناَسُحإلا َمْيِضَي نا ُمَركأ هلو ؛ هم ةَمْحَولأ ُهَدْنِع ْمِيِصَت نأ مح وأ داو : خيشلا ل

 أَو ورد 4

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 ت
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 مقر

 یں یں ج

 ۲و۷ ییسفارلا قداص یفطصم _ یی وزی) ول میک

 يف يلق ِيَِءاَج ْوَل ١ : وب هَل ثا اَبَمذَم ٌبخلأ يف اَهي بمد تح حو ابا

 ٠ « َكِناَتَحَو ٌكِفِطَعَو َكِيَفر يف َتْنَأ َكِتَرْوُص ريغ َراَتْخ اَمَل « هح امك هال ِةَيِرََب ةَرْوُص

 َنَسْحَأ اَلَو « اق َعَدَبَأ نوت ال جلا َّنِإ » : ويف اهل لاق ابَمْذَم ٌبحْلآ ّيِف ب بَ نَنَحَو

 ْتَلاَقَف « ! ٍتْنَأ يه َنْوُكَت ْنَأ لإ  ٌلُجَر اَهاَوْهَي ارم ٍتَقلُخ ْوَل  اًعاَتْمِإ رفا الو « اَلاَمَج
 . َتْنَأ وه نوک » : ُدَل

 هَل لوق ْتَناَكَف ؛ ُهاَوَه ْنِم الْفَع اَهَل مضَرَو اَهَلَقَع اَهَبَلَخ اَمنَأَك ىح ٠ ويف ْتَهْلدَت

 رين هةر هنأ نة اهدار | ُرْوُهَظ َوُه أملا بح نإ » : افت ِتاَذ نم هت امف
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 نأ
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 يف ُهاَرتِل < بْيبَحْلأ اذهل ام ءاَيرِْك ْتَمَّلَس ْدَق انآ ةتعذُم « رمآ ّمَم اط ِبْيبَحلأ ْعَم اهن

 َنيَءايرْبك اذ هتوف (
 ايد كد ٠ تلم هَيْشَأِب هَسْفَن رک تالف زا هدو را 3-7

 نم هنیع قى( عام 2 لك هنم تذخ ئتح اهب نتتفاو

 ُهاَوْجَت يف اَهَل ُلْوَقَي َناَكَف ؛ َءايشأ : ١ مَنِ « كتبو يني كب عشا د نمر ن َرأ نإ

 اَمَّنِإَو ؛ َرْوُرُسلآ ٌرشلا ىس نكللو تقول یس ال ٠ نتف اَلا اَْيَسْمَت ْنِم ِنَمَز ْيِف ٌبُحْلأب نحت

 َةَداَعَّسْلآ ِنِكَِلَو « انارو اَهَقِئاَقَدِب ٌةَعاَسلآ اَهِباَقْوَأ ىلع لدن ال : ةَ ما یف شعت

 . «اتاذَلو اهقئاقحب

 ضيفي ُداَكَي نْيَحْوُولأ ّنم اََِعْمُم ْنُْكَي يذل « بْيِجَمْل َنْيَمْلآ بْحْلآ َكِلَذ اًباَحَتَ
 ىف ريكشلا ليي ام امتد نم . خي . نزل بلب ئ ك ةت دقو« بکش

 2 و

 هل نوی وپ تآلتنأ اکی رتل حس ب اهنا هيئْيَعِب یری أكل ِتَحَمَ اإ توش

 ٍمْهَولآ ٌركْسَو ركل رك « اَهِاَمْزَو سكب
 قالت ريب يقالتلأو ٍقاَرفْلأ ةعْيبط هترْوَد نم هيف َّنَأك « مّدلآ يف َراَوَقْلا بحل كلذ اا

 « م 1978 ةنس رخآلا نيرشت /ريمفون ۲١ = ه 1767 ةنس نابعش ۱۸ « ۷۳ : ددعلا «ةلاسرلا » (#)

 . ۱۹۲۳-۱۹۲۷ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا



 « مقل ُيَخَو» 0۸

 اَمناَكَو هيف ىلإ اًماَقَو اهبْنَج لإ ُهَبْنَج < لا اميل نيف اع ناتو ٍقاَ الر
 ا

 و ّحَلْصَو ناره ة ةأر ةابَملا َنْيَيَو . اَهكَسْمَأ مَ ْتَدَك امتار < هر مث ثر
 ع سا

 . ئضرو ٌبضغ ةفللاو ةتفللأ

 اََلَع تطرف يآ « رشا َداشلآ عئابطلا ٍضنَب يف دوك بحل نم برص اًدلَهَر

 ٍضاَمْحَألا ٍضْمبَك ةَأَْمْلاَو َلُْجَرلا ُلَمْجَيَو « ةيراسْنإلاب ياويل فليم اَهَطاَرْفِ

 EE تا اال

 . َكاَذ درجو اذنه درجو
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 ةا
 ةامحل

 ريما
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 % »# د

 مم ع 25

 ْتَدَسَفَو « اًهَضَعِبَأَو ُهْيَضْمْبَأَف ؛ ( ِتثاَدْحَأَو ات يف ) ِتاََرَض ْنِم ٌرهّدلآ برضو

 ىلع ابرام عر بنو رحال دوج نم اُها بْن 7 ؛ الرقم ناك ام اھم رب ْدَأَو « اًمهِنْيَي تاد
 م
2 

 ! هرْيَغ نِساَحَمِل هته يه ااو . واب ایش هن بريل اهَطَْسَف َوُه اَمأ . ِههْجَو

 يولي لاري الر ىئَوط يذلا يتيما ٍَمْزلا تح هياتم نن بلاك ما ترسل أَو

 ُنْيِكْسِمْلا ٌلْجَّرلَأ بص أا . ضل ٍقاَبِط ْيِف ُهاَمْلأ ُرْوْعَي ب اَمُك ؛ يِوطَي َكِلَذ َدْعَب حربي الو
 سرع ق
 ٠ شاد مص | ونام ءاَبحَأَو َءاَقِدْضَأَو براق ةلِْنَم هست نم ُماّيألآ كلي ثّ ذو م

 ّىه اَنأ . هلو ٍةَرْسَح 3 رس < َةٌداَم هَل اوناکف « ُهَركف ارح ربي مل ْمُهَئِكلَلَو هوك رتو

 . مالا هن ما بالا كلت حلبا « ةَلَرْلَر ةَجَرب اَهركف يف ُنَمّزلآ شنا

 ملا
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 ھ ام
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 9 8 معا مو ما م ممل م a م 7 م

 ىنجلاختف « َرصم ْنم ٌمداق ُهَنَأَو « ةَئْيِدَمْل نإ َءاَج اذه ابباَص نأ لا یھ 'هتنَأَو : لاف

 . َنْيبَو ْيِنْيَب َسْيَل نأ ٠ را يدي لإ جعل هب يباح اك تاش قاب ي لإ لي
 ُمَنْضَي امك « ُهاَرْثَم ىلإ ٍقْرُطلا برف نم هْيَلِإ ْتْفَمَحَف + َقِئاَكَد يف اَمُهْعَطْفَأ ناعرا الإ صم

 . نيقِناَعَتُم نيقصالتم : َنْيِيوْحَتل ءا قرط دنع (ٍلاَحْلا) باَب يف انه لو 0(



 4 -  يعفارلأ قداص ىفطصم

 . رَجْلأ رظُف ْنِم ُهَرَدَبَف شُع ىلإ مارت اد رطل

 اَمَو ْيسْفَن ْنِم الم اَم َعَرْسُأ اَمَق ِقْيَلِإ تفرع نرحل هْوَلْعَي اًمِجاَو بص او :َلاَق

 ي ْناَكَمْلا ئَسالَتَي - ةر دعب اَلا اَذِإ يبيح َنْيَ َناَمَزلآ يحكي ك د اَمَكَو . هِسْفَن ْنِم ُثْألَم

 مَ ناك « ايف نحت يتلا هريل ةئبِدَمْلا تادف . ةبرعلأ يف اا اإ ٍدحاَوْلا نوا لَ

 ذيَعاَس اَنْرَعْشَس عفت امه ايل اَنَذَحأف اَهَدَصأَوِهيَوطَس ئوفأ یف رعب خس َاَجَتَو ؛ ايش نک

 .اًهلَحَم يف رص اَْلَلَْأَو اَهاَتْئَوَطف « َِقَرَو ىَلَعَةَمْوُسْرَم ْتَناَك اَمنأَكَةَميِظَعْلا ةبوُروأ نأ الإ

  َنيئرْصِمْلا ناَوخإلآ ْمَمْجَي ْنَم ُتْلَسْرَأَف « اديس اتاط بَرطلآ عزا اَنَلَع ْنّمطَو
 نف ندو هناكَ مُهْوُعْدَي َناَكَف « ُبرطلآ هب ارق « ةَرظفْلآ َرِعاَش اقيِدَص َكِلَذِل ُتْرَمخآَ
 اْوَسَم ْيِتَلآ ةيسنرفلأ نضزألا تقطن ْوَلَف ٠ ‹ جْيِجَحْلأ ةَلَوُرَم َنْوُلِورَهُي اَوُواَجَو . ةالّصلأ ِةَماَقإل

 ولاَ طال يغب نم همك نيك ٍدزشأ ةاطو هد : تلق ديفا كاي

 بري نأ يبي ! نيالا رْخّسلآ اَدنَم يف ِكَمعَت مَظْعَأ اَمَو ء ٌرْضِم اَي ِكَمَّظْعَأ ام الآ

 (ضْرَأ يفر هنأ هناك ٌرضِم » : ٍمِيِظَمْلا ٌيِوبتلا ِثيِدَحْلأ َكِلَذ ىم اوكرذُب ىح كلها لك

 ْنم ِكّنَأ اًوُفرْعَيف . 81014 : مقر 2 ةنحلا دصاقملا هو ١ : مقر « « افخلا فشك » عجار ]

 ؟ عّوزألا ٍلطَبْلا راد يف ناكل َقَلَْت ٍنَْكْل اًدنَم ين هَقَلَعُم ِكِتّرِع

 ةبحاَص َكِلَذ َعاَرَق « اَهْيِف درن يت الآ يف اَنْعَمَّتْجآَو : « دّمَحُم روتكذلا » َلاَق

 الق « هذه ْمُكَيتْيِدَم يف ِهذاَه مكي ُلَمْحََس ةّيرضم لل اتهم نإ : اهل تل ٠ اوف

 هيرب ةيعامجالا يروا حل لغم فيك دهشت تلخ ىّ انوع م . اورج
7 

 هما هع ص ر 2 2 س ص م 2 5 س
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 ةلْبمَجْلا ِءاَيشَألا نم لْيِمَج لك ةئرصملا حولا هذدَم رس فيك هيام اًهْفْرظَو
 يح ةّيعئبطلأ ر ذخ يف نأ و اا اهتاوشأ نم يقزشي اس هو اع مي لا م ا م هه  o ge 0 0ني ر و

  ؟ اَهطاَقلأ

 هيي مس و مق يشر ثق ا تي عسسل ع كرم ا ی رم ا ر راھ ر لس
 تناك ْنَم : ٌنِبَرَعْلأ لوفي ٠ ممكح يف ناك ْنَمَو فيصلا ميف رٺي يڏلآ تبل ةّبَر يه وَما ةّبِحاَص 2000(

 نکس رج هيف عف لزن : Pension لاو J Pension ِنْويْسدَبْلا ةبح ةبحساص ىلع لطف ؟ كارم هب 2 ةبحاص ا هيف مف

 . [ اًيرهش وأ « اًيعوبسأ وأ « اًيموي «يرود لكشب ماعُطَو



 ؛ مّلَقْلا یخو » ش و

 ْنْوُكَأَو « يأس ْنِم ُحلْصَأَو « تتر داس ! ٌةَداَعَس اهل اي : ةَْيِرَظلا ٌةَديَسلأ ِتَلاَقَو

 ! وضم يف َنِئَقَد سمح دعب

 ىلإ َّماَقَ ٠ تصل ْنَسَح ٌبِلاَط اَنَعَم َناَكَو « اتناش يف اَنْذَحَأَو : ُدْوْتْكُدل لاَ

 . يفتك اهني ليفت يلا عيلاَقمْلا هذه نم ةيرضِم « ةَ ةَ لم ینو تای
 َرّوتْعَأ مل هلق تنيك ب تعز ات لا َراَدَو ءوآَو « هاي هتوص ْوَص ٌلطْمَي َّلَعَجَف

 ! ًةَحِئاَنلأ ُبِواَجُت ةَحِئاَنلاَك ِلَوَألآ َدْعَب ن و «ةكشلا وذل ْنَع ذه امف رع بلاط ايلا

 : اَهَل ُتْلُقَف ؟ . . . نالجر ْمَأ َناَنَآَرْمأ 7 يل ترسو ير هديل َنَلَع ْتَلاَمَ

 وينوطنأَو « ويِنوطْنَأَو "'”ةَرئاَيْوُيلِك هح راطتت تناك « ِنْيَتَعْوطعَم وذ ٌيِخْنراَت رحل اًذنَه نإ

 ّيِرْصِمْلا َقْوّذلأ | ادم ائي ْتَربْكأَو , باجغا ّدَشَأ ٌةَأْرَمْل ِتَبِجْعَأَت . . . ةَرئاَبْوُيلِكَو

 دشا َكِلَذِل ْتَبِرْطَو « ِةلْيمَجْلا ةّيرضمل ةكلَمْلا ٍناَسْلأب اَنِسِلْجَم ئف اًمدْوُجْوِ ټر

 اي « َياَقَّش اَي ٠ ٍيِتَعْول ام : ُدْيِعَبْسَت ْتَلَعَجَ رمل ُرْوُرُع اَهَكَلَمَو « بّرطل

 ن

: 

e a r . or 8 22 ی 25 5  E 
 بحل ةنتمل ر ! ٰوينوطنأ َّقَرَأ ناك ام ! رنابویلک قرأ ن اک ام : لّوَقَتَو ل ئلاح

 ! ... تكلملا

1 a اسوم |اسم ر 2 ها دك “ti 
 ئقئيفلت ْنِمَو « ِثَّْحُمْلا مالكلا اذه نم أَو ثلجخ ّمل « دّمَحم روتكذلا » ل

 2 مساق م منن 57 م ماسلا م و2 را8 لور وم كه لم
 « همد ىمح دقو « تفعل ُهُؤلْمَي ْنَم ةضافتنأ ثضفتناف ؛ َةَعْوُدْحَمْل ةأرَملل هتقفل يذل

 سك لسكس هر 8 ا 07 9 ر ووا ور sS ا ل ويم 7 2

 2 يوا الع ْتْيَرْجأَف ةنايبلأ ىلإ ُتْرْنَو ؛ حقول ودعلأ ُهَماَمْأَو « رتابلأ فيّسلأ هدي ْيِفَو

 و

 اًمَنَأَكَف . قبلا رار ني « ويلا بط تحت « نذل يف يغلق للجو رض م أَي

 قاّمْعَأ ْنِم َنْوُرَأْرَي َنُداَدْجَأ غ َّخَّرَصَو « اًعِيِمَج اَنْيَلَعَو سفرا ج ةّدّيَسلأ ىلَع َناَكَمْل لرل

 4 . . . ٌرْضِم اَي ْيِمَلْسأ » : خْيراَتلأ

 ِتاَناَيب َْلَع ْعَمْجَتَو » Piano وايي ر مخل باَحَسلأ اًنباتك ْيِف اَهاَيْلَمْمَتْسآ ٌةَمِلَك : نايل 2030

 (م . ق 01-44 ) رصم ةكلم ( م . ق ١" 19 ) ©160مدا72 يهو « ةرتابوليك ١ : لوصألا يف قف

 . ماَسب . اهلامجب ترهتشا (م . ق ٤۸ - ۳١ )و

 -رْضمل ُنِيْطَوْلَا ُدْيشَتلأ ميل وه « لوُلْغُر اشا ٍدْعَس ناس ْىَلَع ُهاَنْعَضَو ْيَذّلَأ يشل َوُه اده (۳)



 1۹۱ يعفارلأ قداص ىفطصم

 َوُه اذنه : اهل ُتْلُقَو « اًهَيَمَظَعَر 0 اقيبزغلا كلو ترك يف اهلل ثلا ثقف قل

 ري

 . َنييِرْصمْلا نابل اًبشلأ نحت اًنواَتَغ

 نإ : الْيِوَط اَنَعَقاَد ْنَأ َدْمَب ٌَلاَقَق  ِهَلَأْسَمْلاب هاَْيَفْحََو ‹ فيصلا جاع نر

 نأ َلْبَم نخب اتر . ُهْنَع ُهَذُخأَتِل هب اًُحِراطْيَس اخ هَل َّنِإَو ٠١ یقيسْوُملا َنِم ايش نسخ

 لإ يلج دقات شه تح از امو . اروع الضم لما : هل هاف «ةتمنت

 نم ] ِتْوَّضلأ اذهب ْىَجاَشَتي قَد مت هبل ف اًراَتَْأ ْيَوَسُم هناك ٠ ايش َقَرْطَأَو نابل اًيبْلأ

 : [ ليوطلا
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 أ

 س

 | نيس يف همجي ناک ن ييو ْيِدَع ِهِدَي يِف ناک ْنَم ْيِدَغ عاض
 ؟ یێ ْنَمَف يسْفَتل ْيكِبَأ ال ثنُك ذلو ؟ اإ ْنَمَق ئِسْفَتِل ئئَسآال ثنُك نإ

 5006 ْتَناَكَو « اًجالتعأ ِهبلَق يف جِلَتحَي هاج َناَكَف : « دّمَحُم رولا  َلاَق
 َليُخَو ؛ ؛ يقسم مه يف نتي انيَِح ارگ وصلا ٰيف ناو « اهِتضُع نِ ُصَقَنو اها

 م هع مى رع

 ْعَمَتْجَأَف < اَّناَرْحَأَو اَهَمِطاَوَع َلُجَلآ ادله ٌحِراطُن ةي ةي ةَأَرْمَأ ِتَجَلَْنَأ ةنايبلأ ن كلذ نيب اتي

 . ُهُقَرأَو ُهاَجْشَأَو هَلَمْجَأَو ٌيِناَسْنِ ِتْوَص ُلَمْكَأ اًمِهِتْوَص نم
 را

 « ءاي اذلَه اَمَو « اَنْعِمَس اَم اَهْيَلَع مَن تح َكَسْفَن انتمَتك ْدَقَل : هَل القو هب اَنْفَطَأَف

 . هكر قلك نك طل أ فتن نق oak علق ول لجو

 يف تْرِص ْدَقَو كلفن ْنَل لاو ! َتاَهِيَح : هَل الف هده اَنَعَفاَدَو اَنْيَلَع لَمْ

 ر ْنَع َتْكَسْمَأ ْدَقَف اَْنَع َتْكَسْمَأ ْنإَ ؛ ةَّصقْلا ذهب انظم نأ ْىَلَع ُدْيرَت ام كنو ‹ اَنْيدُي

 ر 8 م. ناسا عا“ ا 1 تم م ا ا هنا هس
 انارت تنأو ؛ كم ةدّْيفن ةاّيَحلا ملع ْنِم ملعب لب كتصقب تلْجَب امف تلخب ْنِإَو « اَنَتَظَعْوَم

 ا رج ےس 1ط - ما ر 0 ا ر ا ر ع 50 2

 7 ْيَرَعْي اَم الإ َنْسَبْلَي ال ِءاَسِن َنْيَب ٠ ُةْيِبَلَق ٌنصَصِق هلك ٍدساَف عاَمتْجأ ف اه ام شیت

 دما

 ! . . . ةَجْورلآ عَ اهيف لحد ىح يرحل ْمِهْيَلَع تطرف ٍلاجِر ْيِفَو « َنُهَلاَمَج
 رس

 ‹ ههْجَو يف ُراَسِكْنالأ َنّيِبَتَو « هول رعت ذق فساك لجرلا اَذِإَف ُتْوَظَنَو : وتدل دلا َلاَق

 . ( اَهِرْيَغَو « ةّيِضايَرلا ةيرثألاَو « ِةَفاَسَكْلاَو  ِةَبلَطلا عْيمَج طفح « اهلك
 . ٍلاطنأ ْنِم ةّصقْا ذهل ْمَكَو « ٍةّصقلا لمل نيا نيله اًنْعَصَو (0)



 «ملقلا يخَو» ۲

 ٰنتاوللآ « ِتاببرو ا ءالؤلم ني وڏ يف يه دق هلأ ْتْمِلَعَو ءوسُفَت يف ام ٌتْمَمْلا 2 21 رهام هل سم م ae E ع دورس 7 م

 مسقيو « لدو ر و « َعَدَيَو دخأي ْنَأ ارح َنُهْنِم ثم ةأرملا عدخم نكي نأ لع جوري

 سام عبو ةثالثو ِنْيَمسق « جور ' ةَمِلك

 ! اًهَعَطْنَأ اَم ٍوّصِق ْنَع لُجَرلأ سفت ْتَرَجَقْئآَف « ةَراَرُشلأ كلب دورا املأ ُثْسَسَم اَمّنَأَكَو

% 7 E 

  7 00و 2 وے سا قس ين قوی #8” ر

 ةي هم مكين « ربحا كلَ مل َصْقْنأ نأ ل د ! َنْيَيرْصِمْل ِناَوْخِإ اي : لاَ

 يِئاَقَش ةياَور ْنِم ِرْبِخَألا لْصَمْلا يف الإ < ظل ِءْوْسِل ْيِحْئِراَت بلوم اَهْعَضَي مل يت :
 ةجورلا نيب :ب اَوُقَرْفَو ؛ ةجورلأ َيِناَعَم اهن اَهَنوُبَسْحَت « ِةأْرَمْلا ي اًعَمِب اَوُرَتغَت نأ | مکا 30 ر قه 3 2 6 e ا

 :ارمأ رك ىف بَل نيكو  ةآرنأ ةَجْوَر لَك ف َنِإَف ؛ اهتناعمب ةأْزمْأ َنْيَبَو ٠ اَهِضْياَصَكِب
 ماو

 . هج ور

 نف نَدَلُمْلا باَحّسلآ اًدنهك « َةّيدْرَمْلأ ةئئ
 ا ا ا

 ر م6 4-5 مد هل لن 8 9 ٠

 نهيب نب 1عووا NE ٌنْيَح يفشل

 ًراَبتعالأَو « اَهَدْحَو اَهَل َءاَقَبْلآ نأ ديب < احلا كلَ هيجي ذق ؛ سشلاَك ةيياَمتجال
 دو: هو ره ر سكر ەر

 هلك تفّولأ اهدحو و ء اهدحو

 سدس يه « ٌيِرصِم اهب جّوزتي ةبيتجآ نإ ؟ ةّيبَتَجْأِب َنيِئِرَصِمْلا يِناوخإ اي اوج ورت 5 - 7 1 هه رم هم ٣ ص 1 000 مها وم م هے 8
 َفئاذق تس ويف مئاَرَج

 ةَمِئِرَج َكْلِتَو ؛ ٍجْوّرلأ اًذنَه يف اَهَقَح عايض اهعاَيض ةّيرصم َةاَرْمَأ راوب : ىلؤالا e ur ا م رست مسخ و ةر ر ور ٠ أ
 1 7 ١ 2# و

 ٌةَدَحاَو هذلهف . ةّينَطَو

eّيقْرَشلا عاَمِتْجالأ اذلَه ْيِف - يَ انياب نع خا قالخألا ُماَحْفِإ : ةيناثلأو 3 ےس 7 2  › 

 داغ مرج يهو ؛ ُهَعْدَصَو اهب هْنيِهْوَتَو
 رس



 ۳ يعفارلآ قداص ىفطصم

 م اوم

 « ِنْيَدلأ يف ئَرَهْلا هُميكْحَت مٿ ٠  ِةَمِلْسُمْلا هتخأ ريع هراتيإ ام ٍمِلْسْمْلِل : ةَسِماَخْلآَو

 ايز ُهُتَرْوُرْيَص مث « ةّلْقُمْلآ ترد د عب يف يذلا مشل هوَ مَ ؛ جغ ال امو بحي ات

 لاقل وأ ةبنالآ ةكرثملا يف َنَُنْوْلَعَجَيَو « اَاَبَس هَذا اوئاَك نيد َنِيِجِناَلآ ٠ هداَدْجَأِل

 “دب هلال وأ ةَيِنَّثلآ ِةَلْْنمْل يف اَهَعَم َراَصَو « ال اَِْقَر يه ُدَْذَحَأَف ؛ ةَجْوَرلا َدْعَب

 . ةد د ةَمْيِرَج ِهْذلَهَو

 لابي الو . . . ُهاَلْعَأ ىلع ُدَلَمْسَأ رئي َنْيِكْسمْل هلك َكلَذ َدْعَب : ٌةَسِداَسلَآَو

 ا. عا ارج سمح كلذ نف
 ر

 ! هَيناَسْنِ ٌةَمِيِرَج ةَسداَسلا ِهْذلَعَو

0 0 2 E3 i 

 ثْرَضَحَأ نإ « َرْصم ىلإ ةئرزألا ْيِتَجْوَرِب ُتْعَجَر ْدَقَو « ْيِناَوْخِإ ات : ُتَسْخَأ ُتْنُك ام

 0 مو ْيِناَرْحَأ أ ضل زذ ني نیت

 يأ يلع ثبثتو ! ٰيدالب يف يتبرع ْيِل تبث بيتل َةَجْوَرلأ نأ ىلإ ياك تفتت

 أ ٠ رشا نيف قتشأ نأ يب كب فتح نب وت « ةئيطَوْلا مات ريع وأ ٌمونَطَو

 ُيِهْجَوَو ْيِمَفَو يف م مغر اَهَنْورْنرتْسَيَو اهنج ُءاَبَأ اًهُرْوْرَي ٠ ٠ يب يِ يلو ةلكشم دوم 3
 « ٍلْصَف ْنَع اًراَتس َنوْعَتْرَيَو « ِتازاّينالآب َنْوُريَتْسَيَو « ةّياَمِحْلاب َنْوُليِطَتْسَيَو ! ملك
 . . ضن ارا وخر

2 

 ٍءاَسِن ٿ دت وجوز قلب ب نب ی ذك . عيت می الط نأ ني داغ

 رمل نَا يعور ئف ُنِيِعّللآ كَم مئ
 َلاَق . ٌةَدِجاَو الو ِثالَلآ ِءالوَه نم ْتَسِنَل َكِلَذ َعَم َيِهَو « ةدحاو الإ اًهِيف َسْيَل ةيقْرَشل

 بَاب لصتت الو « لعل ىلإ مست الق ٠ ُهَدْحَو مسجلا ُةَجْوَر األ : ثني
 رضيلا مم دز ال عطل ُكشَح ٠ نا قلع ٌةَلِماَج َكِلَذب اََّنَأَو ؛ سفتلأب جرم

1 

 ا

2-0 
 مر هع ل ھه 0 نأ

 مب ةَياَوّرلا دهشأ ىدحو انأو

 ر 2 ەس 2 8 ليك
 ؛ َةْيِسْمَت ةَجْوَرَو « ةّيبلَق ةَجْورَو  َهَيلْفَع َةَجْوَر : اعم

 و 5-5 0

r 

 . ( اًهقبشع َدْعَب : دري ) قلل

 . « لصق ىَلَع :  ْنِم الدب « لصق ْنَع» : ٍلْسَأا يف 00



 « مَلَقْلا يو 3 5

 ع ل غب ب لإ ةديغاع ١ شفا يلا بو كل ٍناطْيَّشل َكِلَذ ْىَلَع هللا ش

 رنک نامو یر 2 نيل مل يب اولا يلا با ةيقرشلأ

 ةتوشح ْنِم اهتزوشخ َّنَأَو « ةَعنتْنْملأ ةَ ةبوعص ْنِم اهتبوعص َّنَأَو ؛ ودعم ْيِف ُهُرْهْوَجَو

 وجم اهنا ؛ ةَداَمْلَأ ْىَلَع يِماَسَمْمْل نيد ِءاَمَج ْنِم اَهَءاَفَج ناو : دقي رتعملا ٌبُْحْلَأ

 َناَكَو « ٌةَهْبُشلأ ُهُمَحْلَت ال يذلا ُءاَقَوْلأ اهَل َناَكَو « ُرْجَمْلا هَلْخْدَي ال يذل ُرْبّصلآ اهَل َناَك كلَ

 . ْعَمْطلأ ُهَدِسْفي ال ىذا ُراَتيإلآ اه
1١ 

 5 “لآ

 ٍةَجْوَّرلأ ىف اَم ف قرأ اهل « سلا ةطِلََو ؛ امرا يف ءاي لْفَع اهل « ةلاج يج

 اهنأِل ٠ عطل ةتشَحو دخ هدحَو اهج
 م

 ِءالُؤْنَمَو َكاَدَو اَذنَهِل اعات امم نكت نأ ةر ج رر

 امد شيعت نأ درنو « نقلا أ اَهسْفت ْلَمْجَت يي , ةئيرؤألا خلا وارا ال . . . كِل
 ةَمِلَك َلْبَم « اأ  ٍةَمِلَك يف  ةَحاَبِلاَو ٍلاَلْجإلاَو ِراَيإلاَو ٍلْيِضْفَلا نم يقل 00 ت
 : ٍتْقَوْلآَو ِتْهَوْلأَنْيَبْرِجَفَتةَرَمدم ةبرحُم ٍقالخأب ئمظُحْلا بركلات انار . .. « تنأ»

 3 ا . ٍةَفاَحَسَو ٍلْهَجَو ىّمَع ْنِم عب اومه « ِتاَجْوَرلا د دعت ُيِناَوْحِإ اي اندلع
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 ك

 ٌلَهَو ؛ اهلا أ يآ يف جلا ةبحلا يو « وولاة رجلا بعرس نالغإ الإ لَ

 لجل : ُهَدَعَتَت َةَجْوّرلا نأ ٠ ِرْويَعْلا ٍفّْنألا .ٌيِنرَّشلآ ٍلْجّرلا ةَلوُطُب نالعإ الإ َوْه

 ارل ذل ني ةزأ يف مات نك .٠ نك

 ْرّشلأ ةّوُقِب - اَتاَبِحاَوَو اَهُقْرَمُح اهل َةَجْوَر َنْوكَت نأ َلَع ِةأْرَمْلا ِدُّدَعتب اتوم
 ىح اَهَل َسْيَل َةَنِداَحُم ليل ةأْرَمْل دذ ْمُهَسْفْنَأ َنْوُمِهتي ال هٿ ؛ ٌةاَّدَوُم هدفت  ِنوُاَقْلاَ

 ریکشلاک « لج َر ىل لُجَر ْنِم ٌةاَبَسْلآ اَهُفَذاَقَتَت يه لب « ٍدَحَأ نم ٌبجاَو الو « ِدَحَأ َْلَع

 . رادج ىلإ رادج ْنِم ٌعِراّشلآ ُهُداَقتَي

1 u 

 ةيبرؤألا ةأزَمْلل لَعْجَي يذلآ ٠ ْثَنَخُمْل عِرتْخُمْل ملال ْيِندَمْل الي كامو نأ

 نم ةر ف تفت ام عرش ام , 270 ةئيتامْؤُنَرَأ » َمباَصَأ « م ُيئقْرَشلأ لجل اجوري نأ َدْعَب
4 

 )١( ] ةيلآ : يأ « هد[ نم « ةيكيتاموتأ [ .



 ۲٥ يعفارلا قداص ىفطصم

 ٍةَورَن يف ُدَتْمَت اَم عرس اَمَو ؛ ُلئَقْلاَو ُصاَصَرلأ ادق ١ سَدَمُملا اهلج نإ اهِتاَقاَمح
 ! ُدْوُعْلاَو هئاَيِحْل اذل < راد اتفه اهقشاع ىلإ اهفطاَّوَع ْنِم

0 
 رع وام 4

 ر .

 يي كولا اه ام ل قالا ٠ ةمماكا يقرا كلج ري ئنلوخ < نوت اع م و
 م 0 يف يجول تلَذَتْبَأَو « اهيأر ىف ةَرْسَألآ حور ثفعض ذقو « ادحاو الجر ال الاجر

 ةدجاو رم 3 «رقالطإ ىلع ٍجاَوْزلِل جاور اَهَدْنِع ي ٠ 1 اليا 5-5 8.

x 532 

 نأ لَكَ - هَ سر و نأ عطتشي مل اًيوُكتَم 58 جور ناك ن ٤ ارو

 جذّزلا مم ُةأْرَمْلا هم دوك نأ كلذ ىتنمو ! . . . اهبلف َجْوَز َراَتخَِل رحل اهل عد
 ! . .٠ يشل جول حت : َاْرَمْل ارم رسالا عمو ؛ ٍقساق عم ةأْرَمْلآ ةلْنمِ يِعْرْسل

 ْنَأ ِهْيَلَعَف - اًهِيلَق لَم مث اتمر اهيل لإ غلب د ا
 و ١ تأ نب كنا : اهل َلْوُقَيَو « ئَرَهْلا ٍتاّدَلب َّدَلَتَو َلَّتتتِل ةّيَرْخْلا اه

 ُلْصَمْلا ىّهَتْنأ ٌةَيناَسْنِإ ةياور ُهِّكِلَلَو « اًناَسْنِإ اَهَدْنِع سي َبَّبَحْمْلا َنسْوْحْنَمْل 39

 ُدَهْشَي ْنَمِلَف . كلَ ريغ َثداَوَحِب ُرَخآ ٌلْضَف أَدَبَو « ةّليوَجْل هرمي اًهنم لمحل
2 9 
 | ٠.١ وباب ىم رعنا هاش تو « ان اك لتنمو كاش ام مي ا

 ةأَرْمأ ىه َةَيْنَدَمْلا ه هلله هار

 ر کا انشا ب تاق إو رفا يعم نم زيكا علا هب ة َعاض ْنِإَو « اهتز

 . ةاَيَحْلأ معن

 ةياَوولأ
١ i 

f 

 ٍلجَر عم اهب ٌبَهذتف ةيزاثلأ وقت مئ ٠ ٍلُجَر ىلإ اهب يبت َةَفِطاَمْلا یوق 7 1 ل 2 ا
 صار

 ولي نأ نم ب ؛ اَمَو ؛ ْتءاَش نإ اَهَسفَن حرس دو « تاش نإ اً ديف ! ... رح
 اَهَسْفَن ْتَّلَعَج ثَءاَش اَذِإَو ؛ اَهِلِكاَنَم يف َضْوْخَت ْنَأَو « ُلُجَدلَأ املي اَمُك َةاَيَحْل
 ذأ تَساَح اإ « اهب اه ناش كوت نأ ني ودم ال | ! . الكاش ئَدَحِإ

 اًمُرَوْحِم ناك ْذِإ « ّقَحَو يأ كل 25 است ٍمَكحَأ ني اتن كي رك تَرَ
 ۽ اهتطُح اهل دري اذن نمف « ٍةَفِطاَعْلا ذه َةَيَرُحَو اهتفطاَع وه ِْيَلَع ُرْوُدَت يذلا

 دن اهل ْيّمَسْيَف ٠ اَهتداَرِإ َنْوُد ِيَهاَرِإ َلَع َءاَمْسَلآ اهل دورو « اَهتاَبجاَو اَْيَلَع ْيِلْمْيَ
 ؟ قرشا ٍَجْوّرلا ٍبجاَو مشب اَهَِطاَع نازو ٠ ةأْرمْلا يضف مسآب اهبل

 ؟ َيِلْمُي ْنَأَو َرَدَقُي نأ قَحْلأ هل وخ اذ ْنَمَو

 اهُمْسِج الو اهو ُفرْعَت ال َةَرْفاَس اَهَلبق يذلا ُنْوُفَأَمْل ٌقِبتَعْلَ ئقرشلأ اًدئُمَو



 «ملقلا یخو » ۲1٦1

 = فرش يف ةَسْوْبْحَم اَهَكُرْيَو «٠ اهتفطاَع ىلع َباَججْلَأ َبرْضَي نأ ديري ُهَّلاَب ام ؛ باَجمِحْل
5 

e 27 ها ےس  CT e 
 ؟ رال ْيِف ةّيْؤجْحَم مل نِإَو « هَتاَبِجاَوَو هقوقحر

o3 هس كاوا اوس  eيزل ايزو عت ذر ذك رل دا « ذنب نب الإ نازل ا دلع مام 0029 ملأ ةج هك 2  

 يرل ادم اب وه ؛ شت + سال ت لع ی هب ا رک نأ لإ كا

 َنْوُد دَتَعَأ ئَرَت ْذِإ ١ طلح ال يح با هن تی هيبة ل يوزع نو اھت

 ر ليت رر هلال اًهِسْنِج َنْوُدُهَسْنِجَو < اهتم

5 
 شالا نارا مِتاَبَح < نيول ةّييتَألآِب يت ّيِقْرَّشلا َلُجَرلأ نإ شَآَو اَمَأ أ

 ْنِكلَلَو « دش ام كاته ُنْوُكَي ذو ! َِتاَيَح باص 0 الإ ناولألا ْىَمْرَأ ران ُنْوُكَي ا

 . ٌةَدِعاَمْلَأ يه هذلَه

 سجال

8 
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 2 . أ َكُمَحْرَي ١ اهتسكح دق : دّمَحُم روتكُذلأ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 یر ج

 لل یتا قدام ضم سيفوز ا ےک

 ْنِم ِتاَحَفَن ٌوَجْلأ ٰيف لسزيو ؛ ٍةَبَح باّصْع َةَّشْعَر ِءاَوَهْلآ َكِلَذب َلْمَّرلآ كلَ عزت رَ

 تقلا ةتايَرُع َءاتسَح ٍرَظْنَم يف ذ نيل نشل علو « دبر را اهيراش يف رح رج
 . ويف َنْوُكَت نأ اهل ّلِجَح يتلا ٍيِزاَخَمْلا هب َيطَعْيِل َلْيَللا ْيِحْرْيَو ؛ اعم اَهَءابَحَو اها

 َةَركف َعَدَتْبأ يذلا َتِيِبَحْلا َناطْيّشلآ الإ هْبَسْخ هيَسْحَأ ام « دراما اًذلَه وه نكي ْمَل نإ يِرْمَعَكَو

 عابطلآ يف اَهْلَمَع َلَمْعَِل « ٍرِجاَمْلاَو يقتل َنْيَع تحت اَهِماَسْجَأ يف ةَفْوْشْكَم ماثآلا ٍضْرَع
 ىح « ِبَعَنلاَو ٌرَسْلآ َنْم ِلْلَمْلا جالع ّيِطاَّشلأ َكِلَذ نأ ٍلاَجّرلَو ِءاَمَّلل َلَّوَسَف ؛ ٍتالخألاَر هم صل اي

 لكَمْلا الع َكِلَذَك َوُه َىِطاَّشلا نأ ئّرخألا ُهْهَل َلّوَس  اوُكَباَمَتَف « اوُبراَقَتَف « اوُعَمَتْجآ اإ

 اناا

 َتاَدَآلَأ َدِسْفُي نأ لات يذلا َكِلَذ « تالا ُمْيِجَدلآ َرُهَف ِناَْيِّنلَ نكي مل ن

 بخو زب وک هناا ہار ر یہا یاش وعلب ب تا
 ِتَداَرَو 0 اَهيرُع نَوَ َرْه ادق اًهباَجح عر هتظَت تاکو . . . فشخ ٌرَمَتْس

 ِتَرَيَعَتَو ؛ مُهلِئاضف ن نقاب كلو « تص ؛ ا زك ف1 لو رتل

 َتِلاث ال ِنْيَلُجُد نب اهليت ىلع اًهَنْوُدقُم نمم ةَأْرَمْلا كلي ادل ؛ ٌعاَبْطلأ ٍتَدَسََو اًينُدلآ

 « م ۱۹۳۴ ةنس لوليأ /ربمتبس ١٠١ = ه ١109 ةنس ةرخآلا ىدامج ٦۲ « ١ : ددعلا ٩ ةلاسرلا» (#)

 . ۱٤۸١ ۱٤۴۸۷ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا

 . ؟ذِإَو » : ْنِمالدَب 'نألَو : للا يف 00

 . ٩ ِداَسْقِب :١ ْنِم الدب « ِداَسَفِل : ٍلضَألا يف )۲(
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 ساّئلآ ِءاَلُؤْنَم ُلْفَعَو . سالا ِءالْؤَم يف رخبلا ْلْفَع يه ِةَعئَطلآ ٍةَعْيِرَس ْنِم ٌةَرْكف كاته

 هيت يف نايا وك نمط ات تت هنتي اهتطرتغا تنأ ذإ  رخبلا نف
 اهلخاَدَمب اًذخآ ؛ وتراجع ْيِف ىَنْعَمْلا َراَرقَتْسا اهْيف اًرقَتْسُم م ُهٌركف َتْبَصَأَو هنوز

 « هِلاَيَح ٰيف ِنْوَكْلأ ِءاَرَعش ىَكْذَأ َوُه لب « ابيع الو ابيع ْناطِيَشلآ َناَك اَمَو . اَهِجِراَخَمَو

 اَذَه ْيِف ءماَمَتِبَو ؛ رخسار ٍةِْفْلآ ىلع ْمُهُرَدْفَأَو . هقطنم ْيِف ْمُهُقَدَأَو ,ويتطف يف ْمُهْعلبَأَو

 ع نيل اإ امال مرت ملو اقا اني نبل | كلا ةفست مل اعف نقر

 ذإ ةَعْيَقَحْلا ىلإ ْنصلْخَي ب ملو ٠ ُءاَيرْبكْلا ف سيل ذِإ ٌيكئالمْلا عوضْخلا ُهْبجْعُي ملو ١ ُبَضْخَل ذْعْلأ

 ار يحل نئ 5

 رم ئَوْهأ الو « ٍسْفِل َلَوَس اَلَو « سلق يف َسَرْسَو الو «اَدَحَأ ناسا یتا امو
 وه َةَعاَس فعلا حار نأ دمي ءزملا لَمْ « ييف يلم يرغش بول الإ -  وْيِوْعُي

 ربت ال ِةَليْخَأ ىلإ سْفكلا َنِم هب درب ْذِإ ؛ ايو ناك امهم هارب ُدسْفُيَو « ِةَعاَسلآ ُلَقَع
 اَهُجَوُت ِتاَعَرَلا َنِم ٍةَعْربب اهضرَتْعَي ْذِإ ؛ ةَغِماَد ْتَناَك اَمْهم ُهَتَبُح ْعطْقَيَو ٠ "”ِتاَناَمْْبْل
 . ُقِطْنَمْلآ اهب راد فيك ال ُمّدلآ اهب راد فنك

 اَمَو ٍرْحَبْلاَو ِءاَوَهْلاَو ٍِسْمّشلَآ َّنِم ٍرْمَألا ضَْبل اَهُرِهاَط « ِةَعْيَطلآ ةَعْنِرَش ْنِم ٌةَرْكَف

 تناك اَمَو ؛ ْيرْذَأ ال اَمَو ِهرْعِشَو هِتَعاَلَبَو ٍناطِيَشلآ ّنَ نم رمألا ضختبل اهنِطاَبَو « يِذَأ ال

 اهناَسنإل ةيناَسْنإ َنْوُكَت يك ةَعْييَطلآ ةعنرش يف ٍلْقعْلا رارفإل لإ ديم ضو ةيِهَلإلأ م نشل

 اًمِئاَد يه ينل هست نم ُهَسْفَن وب ظَمْحَي اَم ُناَسْنِإلآ َدِجَيِلَو < اَهناَوْيَحْل ٌةيئاَوْيَحْلا ىه

 و اي خت ن إل قل لل فلو« ضو
 ل عض نَا ُناَمْنِإل لآ عاطتنا باَدآلاَو عئاَرَشلآبَو

 ر سا

 ْيِل عضاخ َتْن ! ْناَسْنِإلآ اَهْيَأ : يه اَهَتَمِلَكَف ؛ وِباَوَج ر أ ةعبيطلا هلله يف ْىَرَي د لاو

el 
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 )١( لضألا ىف : ٠ ِتاَناَهْدْيْلا » : ْنِم الدب « َنيِهاَرَبْلا « .
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 ىف ّيهللإلأب ةَعِضاَح ْيِل ِتْنَأَو ! ُةَعيبَطلآ اهي : َوُه ةتملكو . كيف ع ٌيِناَوْيَحْلآب

# 7 3# 

 ْنِف َئِطاَّشلآ ٍلْمَر ْىَلَع ناطْبَسلآ اَهَمْطَن نبل ةا ةديصقلا كَل ًارْاَس ر
 ْنَعَو « ةيِساََو ةيِراَع ِماَسْجَألآ َكَلِب ْنَع يلصق دعب الْضَف اهُمجرتا هل دك ؛ ردك

 هل ر تص

 ىلَع ةّمَجْرَتلا ِتَفَسْنَأ ىتَح « ةَمَهَتُمَو ةئيرَب اهعابط ْنَعَو « َةاَطَعُم ةرثخت اهي

 . ةيناطْيش اًَمهَعْوُمْجَم ؛ ناَّسْنإلأ اًذنَه ىف ةيلَقَعلأو “ةَمْيهَْلأ نإ الأ e هسا ل 1 س ا 5 كك

 . وب ةَيِرْخَّسلَأ َْنْعَم هْيِفَو الإ ٍيِطَع وأ ٍلْيِمج ٍءْيَش نم اَمُهَّنِإَو الأ

 . اهتلبضف ْنِم رت « اَهيؤت ْنِم ةَأَْمْلا یر تت اته

 . . . ُهََلَح يذلا َبَدَلآ يف سبق مَ ُدْْحي م ديو ُلُجَلا ُمّلْخَي اته

 . ٍةَفِطاَعْلاَو نْيَعْلاب رَ ةَمَرَحُمْلا ةأْرَمْ رمل مهل ٍلْجَرلآ ةر

 . رجلا مخل نإ فصلا وَ امك عاجلا ِرَصي زي

 طَقق رف ُةَيْور لجل مخل أَم رَ
 . زانت اهل نب نو قز وأ اَهَرَصَب لوح

 . . ٌراَّزَج كيا ْنِم ِكََلَس ! ٍرخَبْلآ َمْوُحُن ا

: 2 4 4 

 . ِكِباَيِي ْنِم م ٌراَزَج ِكَحَلَس ! ٍرْخبْل َمْوَحْل اي

 . دَ نکو ماب بذي ال ُداَرَج

 )١( ْنِم الدب « ةيميهَبلأ » : لْضَألا يف :  ةَميِهَبْلا ٠ .



 0 ملقا ّيحَو 0 ا

 ت 7 کا تس ےس 2 هما 2 س

 عؤزنو . كحاضتلاو ‹« سنألاَو « رطّتلآَو « ةطلاخُملأو ١ يزعلأ ةَحلْسَأ ِةَعِ

 . تنملا ىلإ تلا

 ! ٌُرْوُسْكَم ِءاَيَحْلآ َّنِم السو ؛ َّىِدَص ذق نبذل َنِم ٌحالس ٍةَمْوْرْهَمْلا ٍقتالْخَألِلَو

 . ٌراَرَج ِكباَيِث نم ِكَحِلَس ! ٍرخَبْلأ َمْوُحُل اي

 2 0 د

 . تالآلاو تالآلا عتب « ٌرْيبك ريك ُءىِطاَّسل

 . ةَوْلَح الإ َنْوُكَي ال ىح < يس ریما رجول اکل

 ٠ للا لا ع ایت یت رک هما زعل يه

 . ٠“ يلناتسأ » يف اًَهِدْوُجْوِل ةبعكْلأ اَهنتَعَلَل « َةَماَوَص َةَجاَجَح ْتَناَكْوَل

 درا ب ع قو ٠ يلع بن يا لو ني ألا

 . . رْيخاَوَمْلأ َنِم ىنْعَم اذلَهَو « ٍدِحاَوْلا اَهِلْجَرِل اَعْيِوْنت د َرطَلآ ْمُهُقراَسُن ةأرَملأَو

 َنْيناَيرُع ٍلاَجر َنْيَب ةأر وأ ةا ةَحِلاَّصلأ هلأ ْنْوُكَت َنْيأ

 . ٌراَزَج كاي ْنِم ِكَحَلَس ! ٍرْخَبْآ َمْوُحْل اَي

 ىلع اًمَّلَع ناك « فلؤملا نمز يف روهشم ّئطاش مسا : 8[ةهاعإل طال ياب يلئاتسا وأ « يلئاتسا )١(
 . قلخلاو نيدلا نع كيهان بادآلا نم يأ ةاعارم مدع

 . اهيلاعم نم ملعَمك هفيضم ١ ةيردنكسإ ةليزم ب اًمحال فّلؤملا هعضو اذهلو

 تاعوبطم نم وهو « هعجارف « ةأرملا يف يلوق 3 هباتك يف يربص ىفطصم خيشلا كلذك هركذ دقو
 . ماسي . صربق « لوساميل « رشنلاو ةعابطلل يباجلاو نافجلا



 ۲۷۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ,e هد 3 رار لآ ا

 ةيطلاو لافغإلا نالعإ انهو < ةيبرتلا ك

 لَكّرلاَو ِءاَرْغِإلآ ُباَبْسَأ اَْهَو « ُنْيّدلَآ اُهو مكس سيك Sef lr م ترك بخس
 م

 . اهم اهْئِم ةيَرْحْلأ ةَعِْبَط اته ٠ « قالخألا “لكي كانه

 . مزي دعب امي ٍصُخرَتأ اَُداَسْفِإ اُهو ٠ موب دعب امي رقاب هم درع َكاَنْهَو

 . ّرَبْلا يف َنْوُفَرْعَي فيك ويف ن وحبي َنْيذَّلآَو ياللا ُلَعُي خبل

 . ٍرخَبْلآ َنِم اَوُلَسَتْعاَل « ٍرخَبْلا يف اَعَمْمِهِلاَسِتْغآ هرم ِءالؤلَهَو ِءاَلْؤَه ىد وَ
 . ولد يب نيكس ُتاَوَهَّشلآ اَهَْسَيَن يأ ِءاَملأ ةَرْطقَ

 و بأل اًسِجَن انْ َرْيِصَت ىت ُريْكَتَس ٠ ُىِطاَّشلأ ٰيف ةَسِجّنلآ لمل ةَرَدَو

 . ْداَرَج كبايث نم ِكَخَلَس ! ٍرخَبلآ َمُْحَل اي

 لاو

% 2 2 

 هم او 7 7 0 2 < و
 . مسجلا تافص اهب ىّوقت يتلا سمشلل نؤئيجي 0 “او ص 0 2 هو

 هع ور 7 و 2 هك ىلع همس م

 . بْلَقْلا ُتاَفص اهب فْعضَت يلا هسخش نْيَسْنجلا ّنم لک َدجَيِل
e 52 2 ea 5ب ےس ےس ے  

 . مدا ٌرِصاَنَع هب دَّدَجَتَت ْيَذْلَأ ِءاَوَهلِل َنْوئْيِجَي

 َو ةّوقْلأ هئم َنْوَذَحْأَي يذلا رخبلل نوْيجَي

 . ةَكَمَس ُدراطُت ٌةَكَمَس : يلا تيت آم ازای

 . جرح ٍفِيصمل 6: أ ىلع سل : نزلزقیو

 . اَّزَج ِكيايث ْنِم ِكّخَلَس ! خب َمْوحَل ات

 . ١ فلكت كانه ١ : نم الدب ؛ فلكتو :  لصألا يف (؟)

 : ؛ ةميزعلا كانهو » : نم الدب « ةميزعلاو ١ : لصألا يف )0



ry؛ ِمَلَقْلا يْحَو و  

 مرت نل اهلك هذلَم ؛ ةّيِلِخاَدلَآ ةَراَرَوَر « ُنْئاَتَكْلاَو « ميلا « ُدِجاَسَمْلاَو « ُسِراَدَمْل e - 217 مم

 . اَدبَأ عجرم ادب مهن ١ ٍبْحاّصلآ ٍرْحَبْلأ جاوم هاك ةر سلا جاوم

 ! ترد عم ذقگی زل € ُرَهْزَألأ عماَجلا 1 كلذ الإ َّىِطاَّشلا مري ال

 E ِرْحَبْلأ َريِدَه لَعْجَت « مِدِيَقْلا رهْزَألا بْلَق ْنِم ٌةَدِحاَو ٌةَحْرَصَ

 2 14 2 ر 2 عنان سابا و ص وذ

 ءاّملعلا مئاَمع 2 e هش جاؤَمالا رتو

 ءاَسّلَأَو ٍلاَجْرلأ َنْيَب لصفلل زال ةَدِمْعأب رحَبلا ىلإ ياتو
 !... وُئيِزاَكْل »حور و ٍِسراَدَمْلا ىَلِإ یتح مح لقت دف امر ْئَرَأ ي

 . . ٌداَزَج كيا نم ِكَحْلَس رب لا
 ع د 4

 . يالا ثول مدجلا اهئاطلش « ظيقلاَو يَ ةحلفم ؛ باَآلا مغر ىلع ان و

 ! جاوز ٌتْوْناَح طاش ؛ عناصبلا َضْرَع اَهتِئاَفَم ضرع ٌماَسْجَ

 . طاس يف ال اهم ةع يف اََّنأَك اهَعاَضْوأ ُضِرعَت ماجا
 . قيل قوس ٌىطاَّشلَأَف ياعم ةَسِمَتْلُم اَهِيناَعَم اهب طحت ءار هَسِلاَج ٌماَسْجَأَو

 ١ رکا نمل رفا راک ُيِطاَّشلأَف ؛ ِءاَوَهْلآَو سمسا ةسلاَج ةَرفَح ٌماَسْجَأَو

 1 . .٠ تنم ياشلا لع هلال  انرتزتت يأ اهيل ماتَ

 ةَبتكَمَو ۽ ةيردلكشأ ةَراَنَم ىلإ اَهِتاَوَحَأَو (ئلئاتسأ) ْنِم ْتَفاَضأ ٌةَعْيِلَخ ٌماَسْجَأَو

 . E ةيرَدَْكْسَ
 ص

9 
  يأرلا ادله ني اتو « « ضي ٠ ابْنَ باسا .اطَح بضولا اد لم نأ مهن رت ۲0 ناو

 « درفُمْلاِب فضول ن يف رم ٍلاَمْمَتْسالآ ٍةَغالَب يف ٌرّسلآ ِنَع ْمِهتلْفَعِل « ُهْوْعَباَت ْنَمَو درمل بف طلغ ْدَكَو

 . عْمَجْلاِب ٍفْضَوْلأ يف ةَرَمَو
(CT)ماسي . رامقلاو هيفرتلل ماع ىدتتم : ©35100 ونيزاكلا  . 

 1١[. :ةيآلا /لحنلا ةروس ١١14 نميإل اب نيم مهبل ةر تانا : . .) :ةميركلأ ةيآلأ ىَلِإةَراشإ )۳(



 ۷۳ يعفارلأ قداص ىفطصم

5 

 . يرل يف َنآلا حاف « رُفشلآ يف ذ َنْيِمِلْسُمْلا ُلاَدِج ناک
5-9 

 جول َنْيَب ةأْرَمْلأ منج ةع رَ نف نجلا لإ ةّبدؤَأ دلت نم يق اًداَمَق ٠ طل ا
 ۹و

xmل  
 م

8 5 5 : 3 

 و

 سْيِماَرَمْلأ ٍضْعَب ىّ ةَدْيِصَقْلأ َنِم عضاَوَم ْيِف عْوَجُولأ َدْعَب 3 هتم رت تعطتسا ام هنن

 1 ذا . ىِطاَشلا ناش ٍضْعَب ىلإ . . . ةي

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 : ( ِكْلَمْلا نَع ) ٌةَمَجْرتُم ةَدِيِصَق

 یار ؛ ةكْئالَمْلا ٍدَحَأ ْنَع ٌةَمَجْرَت ِهذلَهَو . « رحب مْوُحْل ١ ةَدْيِصَق اميل نع اتمر

 00 ما
 نم نجر وأ زذا امف ةيفرّتلا ةأزملل ةملَك حصا د

 هرس ْنِم يف َثَبَو « هحورب يل َمَنَسَو « ِءْوُضلأ يف هئاوضأب ُكلَمْل لياختف ؛ ٌرشلأ

5 
 52 تنم دقو لیلا تخت ت اَسِلاَج

 ا

 نأ

 1 5 لم رر

feu 

 ُلْوَق نمو « جور او ةأرَمْلا ُلْجَرلآ ا كيب نأ هو « مملو ِداَّضلآ حقب ُدمّصلآ وَلا يف اله یئ 00(

 : [ليوطلا نم يِلَذُهْلا ٍبْيَوذ د يِبَأ] ٍرِعاّشلأ

 دفغ يف ِكَحْيَو ٍناَقِيَسلأ ٌعَمْجُي لَم الاتو يضيدَمصَت ايك نْييبرت
 سنارف نونا هفصو يذل مْعَطلَأ َقاَذ : يأ (داّضلأ ٍرْسَكِب) َداَمّضلأ قاذ : ٍلُجَرلآ يف ناق ادله ْنِمَو

YAYE _ 18445 ) Anatole France ]مكهتلا هبدأ ىلع بلغ < يسنرفلا رعاشلاو يتاورلا ...)  

 . 1۹۴١[ ماعل بادآلا يف ليون ةزئاج حنم . حوضولاو ةعاصنلاب هنايب رّيمتو « عذاللا

 « م 195 ةنس رخآلا نيرشت /ربمفون ١4 = ه ۱۳۵۳ ةنس نابعش ١١ « ۷۲ : ددحلا « ةلاسرلا 7 (#)

 . ۱۸۸۵ - ١887 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا



véكاملا  

 م ملخ يف ثدقاس ااو اتا ين ِتََمَتْجأ يح لنج لنج كي و م

 ظ . اهب ُتْنِجَف مالخألا
 ري هو

 : اهنيكئالم يف ةيقزشلأ ةَأْرَمِْل تَراَهَط ْنِم َةَعَل ْيِدَي يف اَهَكَرَتَو ُكَلَمْلآ كِل قلنا

* #7 2 

 قي نكح يلا نب كي ُقْيضُيو عسر يول وكي تجمل رأل يع

 نأ ٍلاَجّرلأ سِلاَجَم نيف ِءاَمّشلآ ىلع ضرفي يذلا َتْيِبَحْلأ َيِعاَمِتْجالا ْمُهَّنَف يرذخأ

 نمل ةبيرض َنُهْماَسْجَأ يدو
 ةَفَدلَأَو ٍفْرَّظلَأ ةّياَعب ةأْرَمْلا ءاهتنأ اَهَنِإ ؛ ةفيرظلا ةّيِعامتْجالأ ةثؤنألا كلت يرذخأ 0 م رج كرم عرس هم کپ ر ير رف تيرم * درك لک رم هر تك

 ظ ٍةَحْيِضَمْلا ىلإ .. ١ ىلإ
 نأ ةَرشْلِل عاما صِيخَرَت اهلج يف اَهّنِإ ؛ ةيلَرَعْلا "”ةّيئاَسَتلا كلب يرد

 المع فضي يف يبا كرا نأ

2 00 0 

5 

 ا ةَأْرَمْلا ١ بقل « سّدقُمْلا ٍةَجْوّرلَأ بَقَل لتقل َعَرتخأ ي

 1 َءاَُذَع فْضِن » َبَقَل 2 س دملا ِءاَوْذَعْلا ٍبَقَل لمل عرتخآو

 اس
 < ىذا ¿ أ َنُدَمَتلَ ْيِرَذَحَأ

1! 

 يف حَصْألِل عضم لَك ي رايخالأو « حيجَص ادن امُهالِكو ٠ ةئونتلآو ةئئاْنل Af تش رح 0



 ۷٥ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . « ٍفْوْسْكَمْلا بألا » ةَمِلَك « ةَأرمْلآ ينعم ةد لنقل عَرتْخأَو

 . ٍةَعاَسةَجْوَرب ْلُجَرلآ ىا . . . بحل يف ةَعْرشلا عاريخأ ىلإ نَهَتنأَو

 ْيَذْلَأب يقلل ٠ عراشلا 9 (ْبَألَآ) همس يذل ًءاَجسَف < ةأْرَمْلآ لاَلْقَتْسَ عاريخأ ىَلِإَو

 : عِراّشلأ ىلإ (نبالآ) همس

 ! يرَذَخأ ْيِرَذْخَأ ! ةبقرَسلأ اهي

 و 3
f 3 

eger fa هم سو كب oro LS يوقف فو مر fangs هور f a f ْذْنُم تَءاضأ ْيِتَلأ ةعمشلا هذه ٰيِدلقت نأ « ةّوُبتلأ ذْنُم ءاضأ يذل ْمْجّئلَأ ِتْنَأَو يرذخأ 

 . مالا ٍلِئاَضَم لَك يه « ُةَمِيَِعْلاَو رَصلآ يه « ُهقنَِلاَو ءَقَوْلا يه ٠ هلو رهَطلآ يه
 ۲ ديب ملقا اشر ب ةلض باقل ةيعلا نب وکلا هير زخ

 ! يِرَدْحَأ ْيِرَدْحأ ! ةَيِفْرَشلآ اهني

3# 3# 0 

 سمسا e و نا 2 rea ا مر

 ِنوُناَقب ةَمْوُكْحَم اَهِباَصْعَأ ايد يف شيعت نَا ةيرؤألآ يلف (ِكَحِنَو) يرَدْحأ

 ت اص م ص 20 ا فس م رص عرب 0 اک
 طقف ةأْرَمْلا فص ّمألأ طقف ةملكلا فصن جاوزلا تآَرْف - 7 يون

e f r2 ملك | لاا ا ل و مم  
 لع ْيهاَوَدلا رجفتتف 3 ةّيلقعلا ةغلاَبملاب يون رجفتنت نيح ةأرَملا دو ايو



  « ۲۷٦ملقا يخو «

 . وو و ا 2 1 رک 25

 ! ئرّذخأ ٰيرَذْخَأ ! ةّيقْرَّشلأ هنأ

 #00 چي چپ
7 

 . اًهتثونأب راَرقإل آني ةلجَرتملا ةيرزألا لَ ردح

ESاهني ل لج د اًهَتلْيض د اع  . 

 00 جر اًهَيِناَعَم ْوُسْكَيَر دو امم طقه هن
 يا

 ار ةَرْطَن لج ولأ ىلإ ظنت ةَلْجَرتُمْلا ىن الآ ذل نإ

 ةيْؤُذَكَمْل هذه َّنِكلَلَو < ةيناَسْنِإ ةَجَرَد جالاپ ولعت آرم

 . ٍلْجّرلأب ةاَواَسْمْل بط ْيِف ةيبرؤألا سوه ٍيِرْدَحَأ

3 

 : ا
e 

 . َةيخللا اَههْجَو يف ذج ْمَل َقاَلَحْلا َنِكاَلَو « قالَحْلا ىلإ باَهَّذلآ يف هن واس ُدَقَل
 . ضْيْغْبَت ةَداَم اًهَتاَواَسَْمِب ْتَناَكَف < لُجَرلَأ ىلإ نذل ب . ل 3 8 هت 0 ر

 . ُهُئَرسَح َذِإ لإ لجلب ةأْرمْلا ئَواَسَتت نأ ادَبأ نبأ كلا بْن نجلا

 ةَداَيّسل ايّسلآ ْىَلِإ لُجَرلاب ةاَواَسْمْلأ ِنَع هَئاَذ رسل اذه اَهُعَفْرَي « عضخت دَ ةيح اَهَّنَأ ُبَجْعَألَاَو

5-8 
 م

 ! يِرَدْحَأ ْيِرَذْحَأ ! ةَّيِْرَّلأ اهني

 . هل ل هيت وج عضزت لك یف ب لیلا ينقل هبا ا
 ےس رس

 . ةَعِلاَطلأ َسْمَّشلآ اهيف يه ْتَناَكَل « اًفْرَبَو اَدْعَرَو اًمْيَع َةايَحْلأ ٍتَراَص ْوَلَف



 VY يعفارلآ قداص ىفطصم

 رطب مْيسَللأ اهْيف يه ْثّناكَل « اًقاَتتحأَو اًرْوُرَحَو اًظَِق ٌةاَيَحْلأ ترص ْوَلَو
2 

 ميس اير . َلاطْبألا َنْدََو اهِتاَدَج نال « اَهَمِئاَرََو ةّلوُطْبْلا قال الإ نابت ال +

 025 كص ر

 5 ردح ! ةا اهني

 0 واع
 رذخأ ا ا

0 e 

5 
 2 2 هَ

6 
 یک ١

0 
7 

00 
 ا 3

 ١ 0 ٠
 2 ی کک u ع

 لاو ردت ْنَأ ُبِجَيَو ‹ ٍتاَوَهَش طلا ا أ س اق « لاَجْرلأ ٍتْطَلاَخ ىه اذار

 ! يرّذخَأ ئرذخأ ! ةّيِقْرَّشلأ اهتأ

oم يم 3 و مس 9 0 * َ 0  4 6 ١ 

 ةَسْيسخ عئاَبط ٍلاَجّرلَأ ْيِفَو ؛ ةَرّوَهَتُم ةفيرش عئابط ة
75 

 م اَهيِف ةكحلا نيَو ٠ لرل لإ ُلْيَمْلا هيف فرس نيب لصقل هن بج 5 يم معو م 5-5 0 4-5 ع 00

 . ترب نك تزال ٠ صوخإلاو . راقإلاو ٠ ناتكلاو ١ بَل هابط ب

 هيدا تيان يور أل خي

 راع لك الإ ايف َسِيَلَف ْتْعَدَحْنآ اَذِإَف « غدت هَل ام ِفَرَّشلآ ُلُك اف

 ! ْيِرَدْحَأ ّيِرَدْحَأ ! ةة رسل اهني

3 3 3 



  VAململ يخّو» «

coوق مخ سا ہا ر 0000 ر  

 . هولا ةف وأ لالا ةه يه :.اَهَتيعَمْسَت ةبناطبش َةَمِلَك ْيِرَدْخآ

 . ِلاَمَجْلأ ثاَبجاَوَو :Gas اَذَكَْه ِتْنَأ اَهْيِمَهْفآَ

 اًمْيِرْش ُنْوُكَي ةَملكب 0 اًدِساَق ٌساَسْحِإلآ ْنْوُكَي ٍةَمِلَكب ر

 . . اهم برم ٍتاَمِلَك یف الإ ءأَرْمآ ٌلُجَول طقس الو
 + اتينا راو بق ةر « اتار َمَمةأَمْلا َحَلست نأ تج 5

 تص ممم م رر

 ! يرذخأ ئرذخأ ! ةّيقزشلا اهتيأ

 ةاَبَحْلأ ىلإ اهنم ٍفَرَشلَأ ىلإ اًراَقَْفأ دشأ َةأْرَمْلا نإ ؛ كسم ْنَع يعد نأ يرذخأ
 7 سوا كر 2 ك د 4 سو 5 تر موو ر روف 8

 مكحلأ ْذاَمْنِإ َةَعاَس َلاَقُث نَلآ ةَمِلَكلا ثخأ يه « كَل ُلاَقُ | ةَعِداَحْلا ةمِلَعلأ نإ

 دعاّصلل ُلاَقُي « ٍلاَمْلآَو جاَورلاَو تخل ٍتاَمِلَكب كوو

 ؟ ُدْيَرَت اًذاَم ؟ 1-5

 تامه ن ی ہک رص رے رک

 ٰيرذخأ يرذخأ ! ةّيقزشل اهني

 ت ا € ر و . ر 7

 . « ةئوثألا ةف وأ ٍلاَمَجْل ةه » : نم الدب « ةئوثألا ةميق وأ ٍلاَمَجْلأ ةَميق 3 : ٍلضألا يف (1)
 و 7 سا ك2 3 7

 المخ اهيو ةرشك نأ ريغ NR هل زكر ورع نسي وذم »تلك )۳

E 

 . ةقذملا يخف الخ ذنب ةا رمل



 ۷۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

4 

 : ةَبْيِصُم ْيِف َبْئاَصَم ثالث وتدشو هلؤوهل ةَأْرَمْلا طْوَفُس نإ ! طْوَمُسلأ يرد
 مهدجؤت ْنَم طوقسو <« ودجوا نم وقسو ۽ يه اهط وقس 1 orcas سو ىو 7 ع 2 2 و
 SEG و ام توره ر ر وع
 ةأرملا راع الإ ‹ تّيَبَلا اهرتسَي اهلك ةّرْسالا بنا

 . ىَرُي اَمَوُه ىَرُي ال اَم ٌلَعَجَتَق َبْوَنلآ ُدَيْلآ تلقت امك َناَطِيِحْلآ تلقت ر اَلا دي

 لآ ما الآ م "وب هنو لک اا 5 2-6

 ' يِرَدخأ ي يرتخأ ١ ةورطلا هن

 د 8

Meetاَهِيَلَع نْذَوُي َفَقَوَوََنَدِْم ناَطبَسلأ اهبل ةَميِمَع رپ يف ُراَعْلَا ناک وَ و م وعر ے١ 2 رک هس  . 

 . تيب يف ٍدْيِدَج ِدْوُلْوَمِب نع بَ حره امك « َةَّصاَخ ةَْرَمْلا ةحْيِضَفِب ُنْيمّللآ رف
 ٌرَحْلاَك ةَيناَسْنِإلا رهاظ ىلع ِءالرَه لك « ٌقِساَفْلآَو « ٌرْيكَسلآَو ٠ قل ‹ ّصّللأَو

 . دْرَبْلَأَو

 ني

 ةَرْسألآ ُقْسَي يح ةَْرَمْلا راع الإ « ضرألا ُنْشَت ةَجَتْرْمْلا ةَرلرلآ َّنِم ْعَظْفَأ س

 !4١(. ٌيرذخأ ئرّدخأ ! يقرض اهنا )

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



DO 
 یو زف نیر ملو  'ولقلا يود نيلي

 ؟ بحل ع

 ؛ اًهِعَدْبَأَو هرَّوُص ٍلَمْجَأ 2 ا 5 يدع 25 0 هم َكاَمَجلآ يَا 5

 ؟

 ايش ْئسْفَت ف َّنأ اهيل ٌرظْنَأ يح ثسسْخأ اَذِإ اإ < نع ن ایج ل 57 80
 7 2 ر e ريع

 . ّيلإ يه زظنت مل نِإَو « ّيلإ ةهجَوُم ٍتاظَحل اهْيَنْبَع ٰيف نأَو « اهفَرع دق
 رس ر

 هو لذت نيل ةحْمَللاب ْيِحْور ُهَنقاَدَص تب نأ « يعل ُهَسْفَت ٍلاَمَجْلا تاب
 ت

 . يلق يف ُمَلَكَتَتَو سفت لذت
1 
 2 2 دلو 0

 « رحل طاش ْىَلَع ٍناَكَم يف ٠ ٍرْيّظلآَو يحصل َنْيَب (ردنكشإ) يف نلجأ ْتْنُك

 يود ْنِم باک َوُهَو « ّيِساَيّسلا ِكْلّسلآ ٍلاّجر ٍلِضاَفَأ نم “(ح) اسأل يِقْئِدَص َيِعَمَو
 لي دق « ملم يف هلم فرع ال ن داعي نق ينو ؛ تيارو دوار صح تأ ل « يأ 5

 ذأ كف َبقْوع ذق هلأ ِءاَيِ ذأ نِي لجَر هن 5

 تادف فيولا « اًيِضاَق َلِعُجَف م لأ يف نز مث  .نياعف ةزگک
 ٌلاَمَجْلا هيف ی . اَمُهَتْيَب امو اَضِقْرَمَو اًحَرْسَم ٍلْبَللا يف ُبلَقْني تلقي ُناَكَمْلأ اًَدلَمَو

 یف تلو 3 1 0 ِصَقَرلأَو ٍلْرَهْلأ يف َتاَعْوُنْصَم الا ُضِرْعَيَو « تحلو
 0 يا MÎ 3 مع وعر اا روا "روك سو ا سو
 كسفت يف الَمَع كانه رول ٌسسحتف « ُهَعَم َكلسْعَيَو هلِسْعَي نك رال رون تيار راها

 ا

 أ
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 ُتَمْخَأل 0 اًنكمت متو و

 ءم اوم لوليأ /ربمتبس ۲۳ = اه ١84 ةنس ةرخآلا ىدامج 50 ۰ ١١1 : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . ١0۲۳-۱۵۲١1 : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا

 . [رماع ظفاح وه] (۱)
 . ( ويِيَعِب حرا اذه ْنَع ثدي ذم  نِناَنل ِءْرْجْلا يف (. . . ؤل) ةلاَقَم ْرْظْنأ ) (0)



 ۸۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 َنْيَب ةَعاَس ْنِم ُهيجَت امف < « ليل رس َدْمَي مئات هَ أك راها ّنِم اًرْدَص ْناَكَمْلا ئَرْي

 اريك تنك اَدنَهِلَو ؛ اًمْوَن ٍلقْْسُمْلا مشجلاك اداه نواس ُهَمْدَجَو الإ ٠ ٍرْهْظلآَو حنُصلا

 ةَباَتكْلِ الإ بَلِ بع ذَا ال لب « هيف ُبْكَأ ام

 ْنَمَو . هللا َديْشاَنَألآ أ نهرب نب نهم حَرْسَمْلا ٌءاَسن َلَبفَأ ُرْهْطلآ ناك اذ

 طقاَستل ةاَيحْلآ هب َّنُهَنلتْبآ ام َكِلَذِْبَخ ىلإ « َنَُم ام هنو نَمَو ٠ ٍصْفرلا ف نهي

 . بَل دعب ََلْبَل تْوَملاب ياللا َنهْيَلَع

 َنهِنأَس ىلإ َنْفرَصْنيم « رفتار ةَباَتكْلا َنِم ٍلاَحْلآ َكْلَي َْلَع ْيَِئْيَأَر َنِْج اذ نك

 بتل ناك « لمت نعي رهي تيكا ءالؤنَم تأ. َنُهَلَمْجَأ تاک ٌةَدَحاَو

 آو ِةَلَذلاَو فصلا ةمالَع اهسأر ىلع لمحت َيِهَف « امير ُدَحَأ رسك يتلا رثعلأ لغم

 رخو ٠ ايزل ايم وم دوك یس ُمَِتْجَتَو ٠ اَ نوک ال بح ت ةأرأ د ولو

 را توتي وق ني أع لفهم تا وتن او اته لع

 يف نذجَيو ۽ تلا تاق دقو ( نكللو ) شيق ٠ ٍفراَحملا نلإ ارسلا يف نين

 ْتَعََو لإ الُجَراَلَو ااش اش فرغ ال م « ءارهتسالآ اهن ماركا 5 « رفقا قم للا
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 « ىلإ اهنزح * ََبَذَج اَمّنَاَكَف لم ةَئيِرَح ْتَناَك اَهْيَلِ ُتْأَمْرَأ يلا ٌةدِحاَوْلآ كلَ 3

 هللا ير ذأ اَمَو « ُتحْلآ َنّلَع اَّلَدَف ةَلْيَِج ْتَناَكَو « اًهُرْكف يَ اَهاَدَه منكَ ةَرْكَفُم ْتَناَكَو
 ع١

 . . اَلْمَأ ئرخألل ْتَلاَقَف تاد اَِيَسْفَت

 َلاَجْدَق اهيا مث ؛ ُهَفِرَصَتِل الإ هرن الو « لإ هدر الإ نع اَهَرَطَن فرصت ال اهيو

 يف ْرَخآلا ْمْضَحْل اَنأ نأ اهنرأ ال اَهْنَع ُتْلَعاَشَتَف . . . تكرم يف َةَلْوَج لرل اهب

 ٌيرْيرَكْلا اَهبْوُت ىف ةَسلَح َدْعَب ةَسْلُخ اَهلَمْأَتَأَو ٠ رظتلا حراطَم يف اهذخآ ُتْلَعَج نأ دَ

 )١( دادحلا بيث ثَسِبَل : يأ « ْتَدَحَأ اَذِإ . ةَأْرَمْلا ِتبَلَسَت : ُلاَمُب .



  « YAYملقلا يو «

 ء همي ْيِف رذبلآ ِنَْلِب اهَهُجَو ٌرهْظُيو « الالي ُهْلَمْجَيَك “اهو بسب َرُه اَذِإَف « دّرْسَألا

 . رجلا رون تحت درول نم َّقَرأ يعل هني

 ٍلْمَح ْنِم َنيْلأ ضب مسج ىَلَع ُقِرْشُي « راًصخاب الك ازل یف اَهْجَو اَهَل ثبر
 . اهنا ةأرمأ ُلاَلَدلآ َقِلْخ رّلَف ؛ َماَكْلا اه ةَئوبَألا هيف ضرع « ماعلا
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dr َهفت ىَلَع اًمَضْنُم َرَمْحَأ (ِدزَو ٌدِز) اهمَف يف ْتَحْضَو اها ٍديِعَب نم ئال و : 

 ! . . . ٍنآْمَط بِحُم يمل ءاَدِ نو امها ُداَكَت نامش
 ِنْيُع ْنِم اًداَوَس ذَا اَمُهُداَوَس ؛ ةَ لَو ةأر يع اَمُهَلِْم ثأر اَمَه اَهاَيَع ائ

 هنآ ةمِئاَوْلا فلآ اًمهنف ؛ سفللا يف َُلِْفَو رختلا َدُجُو توف يع يف الخ دو + ابطل
 اَمُهنَأ ةَحاَلَمْلا ُماَمَتَو ؛ اَهلْفِط َْلَع أ ٍرْذَص يف اك رك َناََح اَهُجِزاَمُي « رئألا ُةَدِفال
 رَمقْلا جول اذل يف « يَ هم يف « لجل اهب امه

 ! َكَتاَحْبُس َكَناَسْبُس ! نّيئيَعْلا نْئَتاَم قلا ای

 0 يي

 نأ َكِلَذَك اَهْيَلَع ثَيَأ « مِدْقَت نأ اَهَل ثَبأ يل اَهَءاَيربِك نأ َدْيَب . عوضخلا تْعَمب اَهَتفَمْرَأَو ه2 ت سيل و ےک ر ئه 52 رج هاك ل عه سل ع ف نسور نا مور

 ْتْنَسْحَأ ىتمو ١ "'”ةَيناَوْيَحْلَاَو ٌرّشلأ ةّرطف َنْوُد « ٌيِناَحْودلا ساّسخإلأَو رْغّشلآ ٌةَرْطف الإ

 . اًهْنِم وه هنأ ريغ ؛ اًهْنم ٌربكأ « ةَأْرَمْلا نم ربكأ نْعَمِب هيف ثْسَسْخأ ةأْرَمْلآ َلاَمَج

 هم ووو 0 2
 : ٍلاَمَجْلِب لح هُلَعْجَيَو رهط ُهديرَي | : يأ أ 000(

2 o ”ت 05 ور و وک 2 سوم es ou ويه سك 7 re 
 اًنياتكل ةّيناثلا ةمدقملا يف ىنعملا اذله اَنِطَسَي (؟) :  ادله نم ةريثك عضاَوَم ْئِفَو « دّرَولا قاروأ

 اَنُه هيف ْمَّسَوََت ملف « باتكلأ .



 YAY يعفارلآ قداص ىفطصم

۴ 

 « باشلا ير ىتف ْيئاَرايَو « ِةَباَتكْلا ىم ياش ْئَلَع تلم دَكَو موي َتاَذ

 ا د امم َرْْكَأ َةَفِطاَعْلآَو ةَساَمَحْلِب ٌنْيْعألآ هيف ف كتي أ رْمْعْلا يف
 غلو

 . الجر ُهدِجَت لق فاو ْذِهْنَع هوجو ِتَصَكَ اَمنَأَك هنو مي
 يف َجْضْقلأ فرْعَتف منم َدِحاَوْلأ ئَرت : ميل نابش نم ِفْضَقْلآَو ف وأما أعيد يك وص

 نم اًيْزَض دك هاج ىتنأ دركي نأ لَ ةعِيَطلا تو ١ وج يف رعت ر امم ٌرْثكأ وبات

 َْلَتْعَأَف تَبَهَذ هٿ < اهب ىلا ىلإ تأمر ُءاتْسَحْلا ِتَقاَو ْذِإٌُنمِلاَجَل نا . . . ٰىّننالأ

 ءاَوْهَأ ْنَع ارت اهصفر يف أكو « ْتَءاَش ام ْتَمَسْحَأَف تّصَقَرَو « ِتاَيقاَبْلا َمَم َةَّصِمْل

 اَمَنِإ ٍصْفَرل َةَمِلَك َّنِإ : (ح) ْذاَنْسَألآ اًئيِحاَصِل ُتْلُقَف . . . ام ٍلُجَر ف اََتراَنِإ دري ٍتاَعَرََو

 شالو نو لو لالا ينج بخل لك ةزوت امك + اذن لي ن أنا راتو يم
2 

١ 8 
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 ر 2 ب ر
 لاقف . ق ىلإ ْتَسَلَجَف ْتَءاَج تح ىَداَهَتَت ْتَدَمَق اناس نم تعرف ا

 . . ٌةَطَحَم اتهم ُدبلَعَج اًهاّرْيَأ : افت فام دم (م) ُذاَنْسَأل

 دشا « ِةَجاَح يهل ْئَنَِو . وشامل هج دقأ نيل لا 7

 َلْثِم نأ لع اَنَأَو « ْعَنْصَت 5 ادام رنا اهل ُتْعّرَفَتَف ٠ ِتاَلْوُحْكَمْلا نم ِةَلاَقَم ىلإ « ةَجاَحْلَ

 نف نوح اهلك يِناَعمْلاَو َةَمَسْلَمْلاَو ركل نأ ريع ؛ ٌةَفَسْلَف وأ ٌركف اهل ْنْوَكَي ام اللف مذله

 . ولك اهمسج ْىَلَعَو اهَتاَماَسِتْبَآَو اَهِرْظَن

2 2 3 

 ويف ضؤُبزطلا مح حجر دع ىآإ ايتن دق ؛ هدي ىلع سوبر عضو ذق ااف ناو

 نم 6 رفسأت ... يملا والا جو ىلع منزلا خخ  ليرجلا بلا أ ىلع

 ْتَنْدَأ / فَ قفل نإ تمل امن : ٍقياثلا لك - اتيا نم نم تقسو ء ویوز



 TAS ١ ملقلا يو ٠

 ِءاَوَهْلأ ْيِف هتاَمَدَقُم َدَجَوَو ''”مُيّسلأ حَوْرَتْسأ ِرْوُعْذَمْلا فشخلا ةكافتلأ الإ إ ْثَنَمَتلآ م ‹

 يحتسب ال ٍءاَيح يف اََِْيَع ْتَحْرَأ .

 ركل اهراس َكِلَذ يف َيِهَو مَّلَكَتَت تَنَ ٠ اَهِماَلَك ناعم ضع اتنیحاَت يف نأ . .

 ل تعا يل م رنا من ٠ ِنيَفْصِن ْتّقَشْنَآ اهتكخض نأ ربع

 اًهِرْغَت يف امُهَلَمْجَأ .

 00 لقت نأ هُم بک عرف ينعتا
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 ُنْحَن اَنْيَأَر <
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 اههضؤم نإ تعج تج ونو ريغ ترواجتو « ات5اح « تنم تما . يغب
 ه ر هع رو همم ممر امس سوم رم ترج

 . تَه اهنا لع هوم اهي ناك ةَ ْذاَنَتُم ةَرسْكَتم

0 0 E 

 ا

 1 اَهِيَْيَع نم ةَرْظَنلأ ه هَذه ْتَرَجاَشَو ٠ تطاَسأَ ْتَبّضْعَتف ؛ ِنْرَح ةَرْظَن اَهْيَلِإ ُتْرَظَنَو

 م ا

 انسخ نم ٠ اَنْدَخَأ نب امه مَ « اھ ات وت یه ا ئرْذأ ال ‹ ةَمُكَهَتُم ِتاَرَطَنِب نْيَواَجْعَّدلَ

 ٩ اًناَجَم

 : اهيل الكلاب ٌرهْج 3 اَنَأَو ٠ (م) ُداَتْسُألِل ُتلَقَ

 ًءالَبْلآ ناو < داف يف ةت دق رخل ذأ و هاك ند دَق ايْنُدلأ نَا ىَرَت اَمأ

 ۽ نفيا لا و اه لَو ريح يق, بدلا دل نف ناك لَو : لاق

 قاتل « ميقا نزلا نف... ئمادخإ تاك ول ناق ىلا اتل يناله : ت

ETS 

 ِءاَوَهْلأ يف هير َدجَو : يأ : َمُيَسلَأ َحَوْرَتْسَأَو . شالا کلا َلَع قلب ٍلاَرَعْلا ُدَلَو : فشلا )١(

 . ِناَوْيَحْلأ ةَمْيِبَط َكِلَذَكَو ٠ ُهاَرَي نأ لل

 . * ضْعَب ْنِم ١ : ْنِم الدب  اهضُعَب نم ١ : لضألا يف (۲)



 A0 يعفارلآ قداص ىفطصم

 نص نمر ةراهَ نيف اهل ناك « ْمُهْئاَيْعََو سالا ُارَسَو ُءاَرمألآَو ُكْوْلُمْلا اهئاَرْش يف
 عقدي نم لع اهلك لاذ اةن ئن ةمزخ وصقل اهل لَمْ روق يف لقت ٠ ٌةَماَرَك

 يف نوک اهباَبَش اش ٌرِبْدُي َنْيح ّيِه ري نوت ینو ل وار لح ينو نع

 . اهي شنی بَ ةءْورُم َْلَعَو « اَهلوخَي مرک لع هليو اَهاَلْوم راد

 لأ غبت « مهد فل َنيِعَبَِْب نيتولؤل البف يف ُهاَفْرزل أ تال تتح اكو.
 ۰ ؟ .. . نیتی یخ لإ اوم نم يلا خات لَهَه . هيت

 ْنَكَلَو . . . اًهِراَعْسَأَو ِةَلُْمْلا "”(ةَصْروُب) ْنَع َيِحَأ اي َكَدَمْبَأ ام : (س) ُداَتْسألآ لاَ

 ؟ ِنيئولُْللآ ربح ام

 : ُيِراّرلَأ لاق

 : اَهِفْضَو يف لبق ُتِيَحِ بلابل ني تاكو ۲ نيمار ِنْباِلةَيِراَج هذه ُةَماَلَس تاک

 ئفريَصلا اهنج سيج يف الع داسا ؛ اهو هيأ ¿ نيب نِ ٌةَعِلاَط َسْمَّشلا أَ

 جَرَ بو يف هدب لَا ۾ « اهي نيب فاق َلَحَد هك كذآ الف ١ ٍنِجاَمْلآِب ُبنلُمْلا
 ل ف وت ل

 نعبر ا سلب امهيف دم هلآ فح مٿ هٿ . ِكاَدِف ثلج ُءاَقْرَز اَي ن ْيِرْظْنأ : َلاَقَو « نيترو
 ص

 . . ْيِمّلْعت ْنَأ ْتْدَرَأ : َلاَق ؟ َكاَب عض اَمَق : ْتَلاَق . مزد فلآ
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 . ُتْلَعف هاو تنش نإ : لاق . كبو يِ اَمهبَم نج :al تاق اتص غ مث
er °ا ر  

 ل مزال اهب ْتْفَلَح نيل يملا : َلاَك . تش دَك : ْثَلَ ْنِم كْيتفشب الإ امهتذخأ ن
 2 اي

 ےس 7 ما
 ي
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 . ُنْئاَحَدلأ اَهْعْنَجَو « ةَراَجْئُسلِل اَهاَنْعَضَو ةتيخلا (1)
 ىلع ءارشلاو عيبلا اهيف دقعي ثيح- « عئاضبلاو مهسألاو لاملا قوس ىلع ّمَلَع 8هان:56 ةصروبلا (۲)

 . عئاضبلاو ةيموكحلاو ةيراجتلا ضورقلا تادنسو « تاكرشلا مهسأو ةيقرولا تالمعلا

 طز هاج ارت + اج ٠٠:0 اج بن ات تش ا اه )۳

 . مزد بلآ ةو ٠ ةر : اهل لاب



٠ AT؛ مّلَقْلا يخو»  

 تقيس اهيل ذأ ييعَمسَ تاگ اما كِل تمس «يل أذ و اَهَتْئَأَرَو

 : رذجلا بأ يي الملا نياحة د اَهَل ُءاَثدلَأَو 4 ع ْنْرْحْلآ ا , َنْيَل نا
 ا
 هو

 ةدَيْرَع ُةَهاَفَس ال . . . ّنَ ُةَماَفَس اَهَتِكِلَلَو « اًهْيِفَس ُّنَمَّزلآ َكِلَذ ناك مَعَ : ْتْلُق هٿ

 ويلا يه امك ِكّلْعَصَتَو

 5 َةَرْظَن ؛ اَاَسْنَأ ْنَ َةَرْظَن َىَلِإ ْتَرَطَتَ
 . يَلاَعَت َيَلاَعَت : اهل ُتْلُم نأ ُكِلْمَأ

 . اًداَمَو اهل ُتْلق ادام ْنِكنَلَو « ُةَصْرْفْلا وب تَحَئَس ٍضِرَتْعُمْلا لمألا َنِم َْلْخَأ ْتءاَجَو ظ

 . ؟ تلا
 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ةوطَح الإ لإ طْخَت مل انآ ئَلَعَو ؛ ٌةَصْرُف هب تحبس ضرتْعُمْلا لمَألا م َْلْخَأ ْتَءاَج

 اََلَقَتَو « ٍضْرَأ ىلإ ضا ْنِم ْتَرَئاَس اَهّنأ ول ُهُدِجَت ام اهسفت ف هَ ات ذه
6 2 0 

02 

 مَلاَع ْيِف الِْوط اَرَفَس انايخأ نوي ذم « ِئاَزإي ٍناَسْنِإ ىَلِإ ن ناعإ نسل نإ ا اج ا

 ‹ لالخبلا هذه ضْعَب اًَهُرِعْشُي ْنَم اهل َضَرَع ادق ؛ اًمِرْيْغَو ‹ ٍحْرْولأ ٌرُمْسَو قالَ

 لب « اًصْخّش ْتَدَجَو دق ُنْوُكَت امف َعاَس لَو اَهِشَْع قالو اَهراَرطضأ اين نِ اهني

 . اَهقْرر ٍمَلاَع ٰيف اردن يتلأ سفّنلَ أ رْيَغ سفت ُهَلْخْدَت اًمَلاَع ْتَمَسَك

 ةئسلا « م ۱۹۳١ لوليأ /ربمتبس 7٠ = ه ۱۳۵٤ ةنس بجر رهش ۲ « ۱۱۷ : ددعلا ٩ ةلاسرلا )#( ١

 . ۱0٦۵-۱۵٦۸ : تاحفصلا . ةثلاثلا



 AV يعفارلأ قداص ىفطصم

 , و بناَج ىلإ هب نويل َقِاََ ا ئعَمْلآ اًذنَم يف ٌبُحْلا رخس ْنِم َبَجْعَأ الو

 . َةَلْبف يف ٍدِلُخْلا َةَنَج َّلَخَدَو ِتاَوَمَّسلآَو َضْرَألا أ ئَوَط هنأ لإ حب ا[

 7 7 #4 ت 7

 َئَع ُدِعتبَتَو اَهَهْجَو كيت : ُةَرفَحْلآ ةميركلآ ةآْرَمْلا ْنِلْجَت امك الإ ْتَسَلَج
IT . 0 00 

 اهنم یشن الاب اتم , لجل ليفت مل اار زاغرا ا َكْنَع ابتو و َنْضْعْلا كرن « اعراب 7
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 0 2 ل م 2 م ََّيَحَم ا 0
 ! لول ذج ا 3 ہناثلا اماَو عاملا يه عَ 3 قش نم يعم اا

 ىلع ٍلاَبْحُمْلا ةلْبحك < را ر وفرت فنا لوک ع خت إو « وزال نف

 اتيلَع اويل ؟ ملل ْيِرتْشَي ام ْىَلَع نَمَلاب ةر دلا انعم ْمُهَو ؛ ِلَمَعُمْلَأ ِةَلْمَع

 ثب لع وشو « َداَمّعَم ٌةَداَم  ٍبّلّسلآ نم الس الإ مهل اَْسَلَو ؛ ِرْهَمْل

 : ٌةَبِهاَذ يه ْوَأ ْتَبَهَذ ْدَقَ ْمُهْنِمَو

 ااا

 ر

 ىف ُءْيِحَت الف . . . َنآلأ ةبئاغ هذه « نِكل » نإ : ْتَلاَق لب « ُكِرْدَتْسَي ُهْعَدَت ملف

 ُتَرْقَأ َوُه مي لا طلا نأ ماغي اس لك نإ ؟ بالفئالا ادم ىلع ايم أ اتمالک

 اهني ٍةَفاَسَم ُبرْأُهَدَْو َوُه َجَوْمُمْلا طَخْلا ذأ ملغ اَب ام ةَأَرْمَأ لک ٌنكللَو ؛ نيف نب اسم
 انم ة

 . لجل نيب
 2 مه و ەچ رر e ef ر و م ص صل 2 -

 ةأْرَمْلا ئلإ هقالخأ اهتدر اهقالخأب ال هقالخأب الجر انادحإ ْتَدَجَو اذإف : ْتَلاَق
 11 م 2 211 يم ياس رع ص سخسو © لسكس سر 3 مولا ف كس 0
 ِةَلاَح ىف ُهَعَم نؤكتف « رداّتلأ لجّولآ اذل , َوهزلا اهتعيبط اَهْنَداَرَو « لبق نم اَهِْيف تاک يتلا

 لُمكَي لماكلا لُجَرلآ نإف ؛ اكْيْسَو ظقيتسَي يذّلأ محلا لامك هلأ َدْيَب « ةأر أ َةَلاَحَك

 . اَنَع ةُداَعِتْبَأ اًهْنم ! . . . اَمَسَأ او اهم « َءايشأب

 دقن ْيِناَعَم ْنَع ُهَئِراَق ُلْعْشَي باّتكْلاَك “ هیر « ُدَتْيَأَر ذم ادله َكْبِحاَصضَو : ْثَلاَق م

 لم .٠
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 ؛ مّلقْلا يو ۲۸۸ ١

 ريغ ؟ هن ناعم لَ اتاك هذه دْنِع تاكا َناَك تم ٠ هينا اذل انآ تجر

 « () اتا عت ثَدَحَت دم اهتزت ؛ ْتَباَصَأَو ثَّسْحَأَو « ْتَذَمَتْحَأَو ملك ذق اهنا نأ

 لص الف ٠ تاشو الجر لح : هوَ يلع بطن ترك اد ااو ؛ ركف ةَبيَغ غاَمُهْنَع ُتْبْعَو

 هما . تملا اوكا حابضيلا نيل علم هاك اكو . نوح ان يش يب
 رز اَمُهاَدْحِإ « اَعَم ِتْفَو يف ٍنيَئَرُْص اَهَل تيارو « اَهْسْفَن يآ انف ام ربع يَ اَمُرْكف
 . . ئرخألا م نم

 اهُتيَحْوَتْسأ لأ ةَمِلَكْلا هذه ْيِرِطاَوَح ةَركْذَت يف ْثْبَتك ْدَق ٍةَعاَسب َكِلَذ تنو
for 

 : [ لكلا هذه | يهو « ااا نعرا اعم يف : اًهَعضَأِل ؛ ؛ اهنم

 ؟هزجش ألا الإ هن يب لَ ٠ يرق ورنا زك ني زعل ر

 ٍهذلَم لمعت ْلَهَو ؟ هيف ُبَعَرَت وأ هلاتت يآ ةَّوَقْلِل ضّرَعتُملَأ ٠ تفشكتمل
 ا

 ّلْهَأ َعْرَتْسُأ اَم لإ ٠ كَل ُهْظْنْحَتَو نم ُاَعْرتم ليي ايالا اهاعز عايل ا

 . ءال ءاَلْؤَمَو « ٍصْوْصُلآ كيكو : نيا َْلَع يرن للا كن

 ماد امو ٠ ايم َءاَرَو اًمئاَداَلِئاَذَر ْتَماَد اَم َةَهوسُم لإ اَهَسْفَت ةَأْرَمْلا هذه یر 0

 اَهَلاَيَح 5 ؟ َنهنأَش ¿ن 02 ااش َسْيَلَو « ِءاَسَسلأ نم ُتاَنَصْخُْمْلاَو تاكل اًمِئاَد اًهيئْبَع ِءاَِ

 نان ايف ْتَناَك اَهِسْفَت ىَلِإ ْتَلَح ادق « درت نأ لبق نم َةَبِضاَمْل اهتروص هيْعَو يف رخ
 ىر اَم َْلَع َكِلَذ ْنِم اَهَسْفَن ئَرَق ٠ ئرخألا ُنَمْلَت اَمُهاَدْحِ

 ای ئَلإ ظنت ٠ ۽ اقيتنز يف ليتر حبت اجتاز حیاط ني يع
 ْرَمْلأك َةَلْيِمَج زا نت الك ؛ لبا هش لباني ارق يع ال لاجل

 ركي ال َكِلَذ نمو ؛ هيف رك ام لوا نوي اَهِلاَمَجِب اَهْيْسَكَتَو .. . رجاَنلآَك َةَرِمْثُم لټ 3 صا 5
 . نِإَف « ةأرَملَأ يف يذلا عْبطلأ فالخب ر ت تتت نع ا رات انهيار 8 03 1 30 2 2 0 هداك 3 سس م لاس نور

 رخو اَهرڪف لَو ّوُه اهل لاَمَجل أا َةَحْسَمِب اَهَرْوُرُس
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 ۸۹ یعفارلآ قداص ىفطصم

 رياح ذولا هس د للا يرش هَتْسَي اَمَو « ةَئثفْلا َباَبْسَأَو ِرْوُجُفْلا تارت مقاوم اًهمْسِج

 . . اهسْفت ىلإ ٌرظْنَتةََرْمأ ال « ةَأَرمآ ىلإ رظْني ساف لج « ةآزمْلا يف اَهَلاََحَو ةطقاَسلا َنأَكَ
 "ب

42 2 2 

 هذه نف َسَمْلَأ نأ عطس ْمَل َةَعاَس لبق ميك يلا ِةَمِلَكْلا هذلَه ئف ٌرَكَفَأ ُتْنَمَد
 ما هک

 ِ و

 ُهَلْوَحَو مسي ارا يذل « نياَمْلآ ٍلاَمَجْلآ اذهل ٌةَدْيِدَس قر ْيَِلَحَدَف ؛ ْيِضاَقْلأ هجو ِةْيِضَمْلآ

 ٍلاَجّرْلَ باَديْجَ ْيِف ٌدِهْتْجَيَو ؛ عوُمدلآ ماي 3 ييو هليو ؛ ةَسِياَعل ادا

 دز نيف َنوُرِهَْجيس يذل ( نالا ) لاجواب ت ُتْفَوْلأَو ,وسُفت ىلإ ( ناسا )
 fe ت

 ْتَحَسَمَو َرطَعُمْلا اَهلْيدْنم تجرخأف ؛ ةتفرعو كلذ يه ْتْأَرَو « نزُحلا ٰيناشغتو روا ا .٠ رە ر 7 ° r نك كس

 . ِهْجَو هب ْتَحَسَم ُرَخآ طعم ليم ُءاَوَهْلأ اذِإَف ۰ ِءاَوَهْلَأ يف هره هٿ « وب اَهَهْجَو r ى e e ےک .٠ هك ر ا

 ُتِيَح ىلإ دو الإ دم ويشن ال امون نم َّنِإ ! رطل یم يآ : () ُداَسَألآ لار
 . يْغاَمد ْيِفِِناَكَمَو هِناَمَرب ُلجَسُم وُه نع ١ تحس نر نم تن

 يف هبت وعش وه لب « اًرطِع سيل ءال نحت اًنَرْطِع َّنِإ : ْتَلاَقَو يه تَكِحَصَ
 َرَخآ رْوُعش

 ذه َريَغ اَهْجَو ِةلْيمَجْلا ةَقْيقَحْلا هذاهل نأ َبْيَر ال : اَنأ ْتْلَُف

 ؟ وه اَمَو : تلق
 ؟ ّتيَر َكِلَذ يأ . اهِتَسِلْسَب ةَحَلَسُم ةأر َرْمأ يه « ةَئيَرَتمْل َةَرَطَعُمْلا ةأرمْلا نإ : تل

 ال : ْتَاَق

 .f . يامل خلا يزال ذل نكس ال ذم ثلث

 ّيِماَرْعْلا "”تيِماَنْيَدلآِب ''7(ةَرْدوُبْلا) ئمَسْنَو : ْتَلاَف هٿ ؛ اوف تكِحَصَت

 مويسنغملا تاكيليس : © قلطلا قوحسم ىلع ةداع قلطتو <« قوحسملا : 20ن0:6 : ةردوبلا )١(

 = ديرفلأ هفشتكا ؛ هيئاسم ةدامو نيرسيلغورتنلا نم ةعونصم ةرجفتم ةدام : ر٣ةصأاع تيمانيدلا (؟)



 تلا 1۹۰

 م مح a و رم 7 ٤

 ! ا تق رطل تكرر تل

 « ناَسْنالل ةّيسْمّتلا ةَلاَسْلَأ ٌرْيْغُي وهو « هئايشأ لك يف هتّيِناَحْوَر عضَي بلا نإ : تلقف 2 ت قرم دك لم وسو لعل ےک م ورز تار يوم 7 و 1
I I MLٌيذش عون وه . . . اليم (اڌك ُرطِعَف) . بحُْمْلَأ مْهَو ْيِف ءاّيشألل ةيلقعلآ ةلاَحلأ كلذب ٌرّيغتتف 1 هم هس لل سكك يري  

 ل هةوا ا واك د دِمْسْلا بتيط « رطعلا نم م رب 4 200 5 م ب 2 ەر

 وأ جاه (اَذَك َرَطِع) نأ ىل ٌرَهظَي : هل يق م مع تعلقو تك اكد

 . ٌمصاْحُم

 . جلا نب حنش هجر < لإ ةَرَم ُهَجَرَأ تّقَشَ امو ايْنُدلَآ َنِم َحَرَح ْلَب « الك تلف

 يف ُتْحَمْلَو . اهيو ٌةَعْمَد ْتَءاَجَو « ةتئيهو تاحضل بملأ اھھج جو ْنِم شالت اَم عرس امف
 . بلف ء َءاَكُي هل ت 2 ىّنْعَم ا يجو

TSالو يع هلك اذهل یمنی ال نح وآ ؛ اًمْوهَل « اَهُِبِدَح « اًهُرْسِس « اهني ٠ اَهْلاَمَج 71 سوم لا م < وم رر  

 ! تودو « تونو « ترد الإ هلك اله نم یه ال يح أ « رثا رم يف وور و ىلكرإ دلتا م

0 
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 اتمالکب (ح)و CÎ اَنْدَرَأَو

 لآ ادله ني ةأزملَو < تدل ي مکر ترق برم هر یر

1 Yeh 

 2 ١  I5ي س
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 ا ر كي أب دق لآ ا میخ راو اتش بي

 0 زئاج ليومتل عارتخالا اذه نم اهبسك يتلا هتورثب ىصوأ يذلا “م ١14557 ماع Alfred Nobel لبون

 مالسلا ةمدخو ءايزيفو ءايميكو بطو بدأ نم مالسلا مدخت يتلا مولعلا عيجشت ىلع مهاست
 . ماسب ! رّمدملا عارتخالا اذه نع اًريفكت ؛ داصتقالاو



 ۲۹۱ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . ريك لاب يذلآ ٍرْبثَكْلا نم رك سئل دنع َوُه ٠ هليل كرد ال
 اَهُماَريْخآَف ؟ اهب ُبْنَّذلا َفاَط مآ ٍبْئَّدلآب ْتَقاَطَأ : َتْنَأ ْيِرْدَت ال « ةَأْرَمْلا هذلَه ُلْئَمَ

 ےس

 25 ِةَبْهَر ٍتاَطَحَل ْنِم ٍةَطْحَل يف ةَبيِصُمْلأ َماَمَأ مْوُجْوْلأك َرْه اَمَنِإَو « ُهاَنْعَمب 0 َنَدْنِع 2

r 

 انهو ء ويف َيِم اك ةا ةر مد ا ارق يف لۇت ا کار
 « ئَرخأ ةَرْسَحَو « ئَرْخُأ ةه ةّقبقَرل سُنا َنِم هي

 . هموت نص رشات نأ لع ةتعرملا ةعراكلآ ةجذزلا كد پک رع متو

 ٍةَجْوَّرلِل ْناَسْنِإلآ يري ْمَكَو ! عطف ال فلا نب ماو نواس اه لي اي كل

 ياب بؤ أن لأ ١ بعل ا وسو كلوا هت يلب ‹ ِرْويِعل

 هم لم ةطِلاَخُم « ةدبغتش ةمَغرُم ةهراك ةَجْوَر م مه لم اَهلَق ىلع لَ ء ءاَنْسَحْلأ هذلَم

 امم يه اهْنِس ْنِم َنْيِرْشِعْلا ٰيف َنُهنِم ةرَمْلا نون دَقَلَو ۽ ٍةَسفاَنُم ةَدباَكُم رؤي ِةَجْوَز نم

 . ( ر ذأ ) اهبل رف ني يوب نف اه ةا
 ئف ال اَنَعَم نكت ْمَلَو « يه اهم ال نحن اٿم ٍةَعاَس ٰيف اَنْئَءاَج امن اَْئَءاَج يآ ِهِذَمَو

 ىَلَع اهبل ْيِف اَعَلْعُم ناک يذلا ٍباَبْلآ تحتَ ْدَقَو « اَهباَبْسَأ ْيِف الَو اَهِناَكَم يف الو انام

 هيل 2 يل
7 

 ناعنإلا كلك

 « نفل ُهُعَباَط لاَمَج ىلإ « ةليذَرلأ ُهُعَبَط ٍلاَمَج ْنِم اَهَلاَمَج ْتَلَوَحَو « ِءايَحلآَوِرَمَجْل
 يلا اَهِناَرْحَأ ىَلَع كلذ ْتَلَعْدَأَف « اَئِلْجَأ نم ِنْرُْلآ َحْوُر اًهْنَداَمْعأ لآ اَهَحاَرْفَأ تَرَعْشَأَو

 انب حرفا حر اهَنداَتْعأ

 ؟ هب نسحب ال مث وله لم سفت لع ًناَسْحِإ نكي هد أ نأ فرعي يذل اَذ ْنَم

 ةأْرَمْلا هذنَهَو . اَهرْوُرُس ىف ةَدْيِدَج نْوكَت َةَيِسْفَن ةَلاَح ُءْرَمْلآ َدَجَو ىم َةاَيَحْل ُدَّدَجَنَت م00 هي كا >« هد o ر ت داس يا ر 2 4 م عه

 ٍلاَمَجْلا ٠ عْوُضْوَم لث يف ابك طبول ؛' هناونع ُلْيوَط لصف رمح آلآ ُباَحّسلَأ » انبات ٰیف )١(
 ت آ ةَمِلَكْلَأ يه هةطْييْولَو ٠ أ و زكا نم ل 9

 ّلَحَم لجل ٍلُجَولأ راد يف رجب طبر يلا ةأزمْلا دورو
4 

_ 
f ج 

e 
5 2. 2 6 n 4 2 



 « ملَقْلا يو » 4۲

 لجراحات ر مل ؟ ..... وُ مك نحو ؟ وه نم لجل نِ انين ال نیل کنول
 رم رن ىلع نلذألا اهل نم ٹاک دق ( ْنَم » وم يلا لب ««ْمَك» رم يذل
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 كليب ْتَلَصَنأ « اَنَِلِإ تَسَلَج اَمَلَف ؛ هئم طَقَس دق اش َلَواَيل ةَقْيِمَع رب يف هدي ُدُمَي ْيِذلاَك

 نمل نع ارج خلصت يلا ةعاسلا ايمو نف ْتَدَجَوْذإ ؛ برف نم سلا

 ؟ٌءاَرَأ ام ئَرَت اَمَأ : (م) ذاتشألل ُتْلقَف « يلق دعب ةَدْيِدَج اتار َكِلَذَك

 رشي اهبلَق نِ . هذه نم ْتَءاَج يلا هذه : ُتْلْقَو اَهْيَلِإ تْأمْوَأَف ؟ یر اًذاَمَو : لاَ

 يّلأ ىه ىه ؛ ْثَحَنَفَت يتلا ِةَرْهَزلاَك اَماَرَأَو « َءيضأ اَذِإ حاّبْصمْلاَك ارون اََلْوَح َنآلآ

 . تناك ام ريب اَّتِكنَلَو « ْتَناَك

 ero ەگ 2ےک ا 1 2 turf "yr هيلا ® هس ه1 7 مام ل

 ْنَأ ْىَلَع دِزَأ ملو « كَل ْنّلَمَتَأ ْمَلَو « ِكْعِناَصَأ ملو تفرع فيكم « اًحْيِحَص ويبَه : تلق FE تلو EF تو 1 5 e 00 س را مو و

 ؟ شكل اه ىلإ َءیجآ

 هه ىلإ َءيجَت نا يلع زت ْمَلَو « يل ْقّلَمَتَت ملو « ٰينغِناَصث ْمَل كنا نم هتفَرع : ْتَلاَق
 ا 2 | 2-6

 انكِحْضَو . ِكتِيَع ْتَناَكل "”(بزكسركوْلا) ُنَْع تَلِجُك ول ١ كيو : تل
 ْيِضاَقْلا َْلَع اَهُدْوُرُو رك اَذِإ اَياَضَقْلآ نإ : هَل ْتْلُقَف (-) ذاَتْسُألا ىلع تليف مث ؛ اًعيِمَج

 : ْيِراّرلَآ لاق

 ٌرهظَي ام ِءاَيَحلَأ نمف َرَهَطَو « نوَ قرش ذق ُرَمَْألآ ْيِرَمَمْلا اهُهْجَو اذ « اإ رنو

 هتاسدع نيب عمجلا ةطساوب نكمي « رهجملاب ةيبرعلاب مويلا رهتشاو « 3410205608 بوكسركملا )١(

 . ماسي 3 يعيبطلا اهمجح نم ربكأ ءابشألا ىرث نأ ةرّبكملا



 ۹۳ یعفارلآ قداص ىفطصم

 ارم ةَعاَسلآ اَهنَأ تككش امف ؛ "يب اهتم تأ اذ ةَرَّدَخُمْل هاذا جَو ىلع هلم
2 o po 1 6 ةَفِعْلا ةقؤشكم ةأر ذآ رك یف نادات ادن اَمُهَو ٠ اَهؤاَيَحَ اَهْهْجَو َحلطْضآِدَق ٌةَدْيِدَج . . . 

 ادله ىلع تش لس َدَح اَلَو ع بذر كلذ ام : اهل ت و 2 ُلَوْأَتَأَو ٌكرْدَتْسَأ ُثَبَهّدَو ا
 َنم . . . ٌةَقْيِظَنل ةَقبَطلا الإ ِكَل ٌضِرْعَي ْلَهَو ءِ ملم ٺ ءا قفشم أ اَمَّنِإَو « فل

 ‹ َحِراَسَمْلآَو ةع ةَعالَحلا رْؤُد يف ْمِهيِلاَعَأ َنْيذلا َكِكْرَأ ؛ ؛ دلا آو ءا اكبْحلآَو َنْيِمِرْجُمْل
 ۰ ؟ َنْوُجّسلَآَو ِءاضَقْلَ ا رد يف فاس

 كَ ۽ ُبْوُلَقَم هئ نع لكل رپ رهف « ب ْوُكلآ َبْلَق نسخت ہک كاب فرع : تَلاَتَف

 ١ دذا ذأ يا الع... يي

 امِئاَدوْيَلَع عض باب ادله ؟ بح فيك نفر ةرْعَتَأ نككو « كبح هل : (م) ُداَمْسُألآ لاَ
T~ لاًفْفالَأ َنم َةَّدِع . 

 يامل َنِم دع ملا دجَت نأ رسي َرَسِيَأ اَمَق : تلا

 : سائلا نبأ تخت ُهتيبَحَو وه هناك ؛ ميد نيب ب شعلا رني قشاع هئو : لاق
 وْيلَع اَهُيْسُح لاري ال َمُث ؛ َكِلَذ ريَ َءيش الو « اَماَرَي نَا لإ ُمَمْطَي امو « مارت نأ لإ ٌعَمطت اَم
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 . اذ دله الإ َسِيَلَو « هَل هاَوَه لاري الو
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 . يجعل اذله نإ : تل
1 

x 

O تل : كاسي ؟ صو الو رجه الق « ئئاهن ءْيَش بح يف سيل ْنَأ ُبَجْعَأ وُ يلو 

 ْمَدلتَمَو سالا يبت يَ ُرْئاَمَّصلآَو . ِهسْفَن يف ِكِلاَمَج لك ةيقاب اَدَبَأ كلو « وَعاَس َدْعَب
 _ بحل ار لك هنو اهو ازاد موم يف ةر اهلج رالاک موز يف

 الهو ؟ ٌرِئاَعَص الإ افرع الو ر ةئاغص دس انني ل هلو وپا يف عيت ايل خنت

 ٌبْحْلَآ راب ىلع هرج وه



 « ِمّلَقْلا يو » ۹4

 َو ٌةَلئاَّسل ِتَلَأَسَو « اًمِهِتْيعَأ ٰيف اسْمَ نسف تب او « ترو اهيل زفت .

 : ؟ ْتَلاَق اَذاَمَو اهَل تلق اَذاَم ّنكلَلَو « ٌةَبْيِجُمْل ةييِجُجْل

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ر و مه رحم 2
 اَمأ - 4.

 ةَلْيوَط ةَبَتاَعُم اهترظن ْتَناَكَو « نكس يف ّىَلِإ ْثَنَرَق « يه ا
 . ُلاَلَدلأَو ٌءاَحرِتْسالَأ اًهِيَفَو « ُدْوَتْفْلَاَو الا انفو رار تا هن

 َةَرظَن ْتَرَظَنَو ٌةأْجَف ىلإ ُهْنَدَدَح ْذِإ هما رني هاك ارتا ايِجاَس اُفْرَط ناك ابو

 . ٌنيَمْطُم مْجَو يف ْنكَلَو نيز اَماَنْيَع ْتَدَبَف « ٍشْوُهَدَم
 اَهاَْيَع تدق « ْئِناَعَمِ اَنِلأَتُم َرظَلآ ي تَفَّدَحَو اَهَناَمْجَأ تفيض تح لع لعق ڏکن ْمَل هٿ

 . مأتم جو نف نکو یکجا
 ل تاو ٠ اع ايي قوش قا
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 اَمَأَو

 . . . اَهْيَتْيَع باّوَج ْنَع اًرِجاَع

 « م 1١98 لوألا نيرشت /ربوتكأ ۷ = ه ١704 ةنس بجر رهش ٩ ۰ ۱۱۸ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ١۹١۳_٠١١١ : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا



 4٥ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ر ر ري هريس ل رو ر 20 یورو 1 رە 2
 اهّتفَو « ءارغإلا حورو ءارغ ٌرْغإلا وه اهَمْسِحَو « ماسالا َحْوُرَو ٌماَسِيبالآ وه اَهَهْجَو نإ

 ىَلَع اَهَمْهَف نأ ريغ ؛ ٌبُْحْلأ حورو ُثحْلا يه « لك اًذنَهب يهو ۽ فلا حْوُدَو ةغفلآ و

 اََنَقَو « اهمشجل ل ةَمْيِرَج اَهَءاَرْغِإَو < اًههجَو ¿ نم َةَواَدَع اًهَماَسَتْب لَعَجَي س املأ یف اًتَقْيقَح

 . ءاقشلا م ورو ءاَقشلا يه 3 هلك اًذلهِي يهو ؛ ؛ اًهِلاَمَج نف يؤ

 % د 2

 نو ادب يدار لب سيَ « يَ افلا اب ها لب « اینو مع ُبحأ نأ نأ
 . اَدَبَأَو الف « اهب رنأَو ْيتلْيِضَف ْنهَْمَأَو ٌبُحْلآ ْيِف ُلِذْرَتْسَأ يأ اَمَأَو ؛ ئَّضَم بح ٍفِلاَوَس

 ؛ اَهناَد فَلا يه ةَلْيضَمْلا ّنكدَلَو « ِسْفَتل ٍلاَمْعَأ نم ف َلَمَع ْيِدْنِع وه بْحْل َكدَنِإ
 ْنم ةف وه اَمَجْلآ َكِلَدَو ؛ ُهّلُك ينم َيِهَمُةليِضَمْلآ امأ ؛ ْيِنَمَر يف ٌةرباَع ةلْيِمَج اأ ُبْحْلَو

 . ٌيِدََألآ اَمِدْوُلُخ يف ِءاَمَسلآ ةيبذاَج ةلْيِضَمْلآ كلل « ِةَرْيصَمْلآ اهتم يف ضْرألآ ةيبذ

 ناق < يأ يف ةلييقلاو ثلا نن ةرام ل هنأ ىلع
 . مإلا ِةَقَراَقُم ْنَع ٍةَعْرَوَمْحْلآ ةَلِضاَمْلا ٍسْفتلآ يف الإ ُنْرْكَي ال « ِنْرْحْلآَ ل

 000 ٍلاَمَجْلا ينام كارذإ نف ِةَيِماَس ٍةَكَلَم لإ بحل ُلَوَحَت

 ْنَم هزم بْوُبخَمْل نم بحمل لري نم ِداَدْمَتْسالاَو يحَوْلآ اَدلَهبَو ؛ ِةَقِشاَعْلا سُئل يخ

 « ْمئْعَم َدْعَب َتْحَم َمَرَمْلاَو « نف َدْعَب اف اهنم َرَْتلَأ یل < وللا لإ ا قو

 . ِةَلْيِضَم َدْعَب ةلْيِضَف ّيِواَمَّسْلأ َنْرُحْلََو
 ٍحاَرفأب طيح يك ا ايل لوما ضنب نب عمال يسن قي قر وهب بلآ ا |
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 اح نف ٠ ءا مآ نهدي رو امه « نته لولم ن هيڪ 50

 ِنْرْحْلَأَو م ٌيضْرَأل فلا ّنِم ةَدْيِدَجْلا ةَرْوصلأ داَجُبإل « ِهَنَجْل كرت َتْعَم ْنِم ةَدْيِدَج

 واّمَّسل
 يا

 1 ئف ةرّوقُملا ةدِعاَقْلا فالج ىَّلَع اإ ةكيالمْلِل بشت ال وح(
 2 5 1 ( ئَرْخ ٍظاَمْلأ ْئِفَو ) ةّطْفّللَأ هذه ئف ٌةَدَعاَقْل يه[ هتفلاخم ْنأ » : لصألا يف ]



 ر 7 5 رش ا هل عَ نل حول ر
 o TE کو ومر ل وو 0“ م م رص ل ی
 ورب ف علا رسا را هلأ قلتو بز کرا تاک - امه

 . ْعَمِجأ ةّيلاَيَْلآ ةفاوشأ تَلطَبَو F2 م هو 0-9

2 0 E 

 ذاَيْسْألِل ٿَّلاَقف « اَهَرْيَغ َةَرظَن اَهيقَلَتَو ٌةَرظَن اهضرَع نم ُدَّلُك اذنه ُءاَتْسَحْلا ِتَن تفرع

 مسجلا ْنِف ِدْهْزلآ رثا ء تخْلا ىع ٍلاَمجْلا يف رْكِلاَو رشا ر رع كي ذأ ا : (ح)

 . اًعمَتْجَي نأ ادْيِعب نق ةلْيِضَمْلآ ُءاَعْدآَو ٍلْيَجْلآ

N 504 9 3 ر لإ 

 رمل هذه ْنَع ِكَحِئَو ُهَئِيِدِعُْت َنْيَأَو : (ح) َلاَق 2 نم فرعال ينإ ؟ ة

 ! اذنه

 ؟ ُهَفِرْعَتَف بجعل نم يب اَذاَمَو : ْتَلاَق

 - َناَكَف « َهَلَدَتَو َماَهَْسأ تح : ةقعأر تلا هنأ بح اور هجر ثرغأ : َلاَق

 ْنم ِءْيَش ىلع يدعي ايک هور اهيف َنْوأَْسَي ىح ديب تبيح ىلإ ةَلاَسر ُبْتْكَي ال اذه لله عم

 هاوس هح أ ملفأ تاك يبو , ىلقلا ذلك تيت بلقب ترغأ كاك ةو اَهقَح

 ةأْرَمْلا ٍلْيبَس نم هرات « ْنِناَعَمْلا َنْيَبَو هبلَق َنْيب كتلو ذخألا ْيِف ِناتقيرط اَمُه اَمَّنِإ

 . اًهِنِساَحَمَو ةَعيِبَطلآ ليس ْنِمَ َراَتَو ‹ اًهلاَمَجَو

 هذه لم ايدل ْيِفَو ٠ رهاطل جول اذه لم اًينُدلآ ْيِفَو ! اَبَجَع اي : ْتَلاَقَو ْتَدَكَتَتَ

 ۰ ؟ نرل
 ده ْتَمَجَو اَهَّنِإ مث

2 

 م ع هر م وم

 ْتلَسْرَأ مث « ْتَعَمْدَتْس أ مث « ةباَحَسلأ ٌعاَمِتْجأ اَهسْفَن يف ُعِمَتْجَ ةه

 ر ا
 يف اَمَرَحَو دق (ح) َّنَأَكَو « اَهِعْمَد ْنِم ْتّمَكْفَك نح اَهْنَع هفّرأ انآ ْتْرَدَبَف ؛ كبت اَهِينَْع ا

 ٍةَسّوْسَو ْيِف ئَنَح ةّرِهاطلا مث « َةَرِهاَطلا َةَجْوْزلآ مث « َةَجْوّرلَأ اَهَل هركذب َةَمِيِلَأ ةَرْخَو اهبل



 ¥4 يعفا رلأ قداص ىفطصم

 ا ير ن س76 كيوم ا ا سا مكس س1
 تالت فالس اَهنأ ةكيكنمإا ذم ئرتل «ةجوَزلاب تاره ثالث مز . هربا ناطيش
 اَهَل َلاَقَو ْيِرْشُمْلأ اهشْيَع ف اهتروص اَهَل مَسَر ْلَب « اَهْمّلُكُي مل اذهب هئا ؛ ٍتاّرَم

3 2 3 

 نزح اَمُهْنِم ُتْبيَف « نيتليجَكلا نيبال اَهَئْيَع يف عْمَذلأ قرفَري اَهَلَمْجَأ ناك اَماََو
 رجول دريت هيأ ني 8: نعل ل
 ف و لب ؛ « َنْيقشاَمْلا نِ ناك اذ ري نم دنع اك يْيَعْلا نيتاه نم م ُءاكْبلَأ سَ

 - هلأ اذنه ب ذك هَل ر ەر 11 م e 1 ب اناَكَم عملا َدَجَو تيك بَعدَ . نحل نق يف یی لام ْمَضَي ٍنْزحْل
 ذل اه ع رويل: ْذق ْعْمَّدلَأ اذنه نكي ْمَل ول « اههجَو ٰيِف ةكحاضلا َيِناَعَمل
 . ةَيكاَبْلأ ِْناَعَمْلا ٍلاَمَج نم ٌرَخآلَأ

 68 ىا اَمَك ِتْنَأَو ٠ كاكنأق (ح) ذاَتسألآ مدلك نم كلف َرَماَخ ي يذلا اَم : اَهَتْلَأَسَو

 ١ بك فعلم اكمل وطور نعت أ اكن لأ ناَرْذُج ىلع رولا
 ا مه ر ا هما ر صر
 © + يع تن ذأ مَا لوقت ۴ Tamo ن

 « ٌتُْحْلأَو « لاَمَجْلأ : ىئ نواب تیز مخ نو ذل يل رغب تفك : ثق 11 00 3 2 17 8 o» ok 522 0 00# ا 1

 < روک ملا و ا ھ ي ھه تِ e ر

 ْديَغ َتْنَأَو َكتبَبْحَأ فيك َكِتَغالبِب يل زوص نيكو « 7'2َكِيلَع بيرت
 ؟ ئِمْزَع لحنا ثمزع اًملكَو . َكْنَع اَهَتْرَواَدَو كيف ئسفت ْتْلَداَج فيكو « ّيلإ بّبَستُم هم ت روم وع نک لكم كوع سمو سس كروم و ی ےک 0 عم

 ‹ بذل ْيِفاَّصلأ ِءاَمْلَأ ّنِم ةَرْطق هذله . َمَقَو هلو « َّمَقَو فيك ٌفِرغَأ ذاكأ ال ام اذلّهف 1 NT ما مي 7 SG 2 اس 2 3 4 2170 0 .٠
 ؟ رت اذاَم يل لقو « ْيِدّيَس اي (بوكسوركملا) اهّيلع عضف 1 r هع مر سم ور و 00000 0

 ٍتيَكَبف (ح) مالك ْنِم ِكَبلَق رم اخ ْيِذْلَأ امف . الاَوُس ٍلاَوُسلَأ ّنِم نْيِجرخت ِكْنِإ : تلق هلق ہما “ذآ ص 0 2217 7 2 2:5 0
 ص

 ؟ هل

 . َكِئَلَع َبَتَعاَل : يأ (0)



 ' ملقلأ ْيَحَو » ۹۸

 اَهْيَلَع ْعَضَف « َيِعْوُمُد نم ةَعْمَد كلت ْلَب « ِءاَمْلَأ ّنِم ٌةَرْطَق ىه تَسْيَلَق اذ : ٿلا

 ! ْيِديَس اَي بوكسو ٌرْكمْل

 2 20 عمم

 يف ٰيكنت اَهُحْوُر ثيقبَو ٠ اهِهْجَوب ال ِءاَكْبْلأ نڪ تكس ْمَل اَهنَأَك رح ْتَناَكَو
 ْنِم اًمَح تنا َّنآلآ ِكّنِإ : لاق ئكؤألا هيطلَعل َكرْدَتْسَي ْنَأ (ح) ُذاَتسألآ اراه . اهلخاد

 . . . ِةَققَتلا ىح ِملَقْلا ادم ْىَلَع اهَلَو ومل ُْوُرَع يه اَهّيِحُي ِةأَرْمَآ لك يلع كق
 ؛ اًهنْرُح ةَعاَسل ُلْيِمَجْل اَهْرهَت ُهَرَكَب اَمنأَك 5 رِتاَمْلا ِكِحّضلآ ّنِم اًفْيِرَظ اَعْوَن ثكِحَضَف

 (ءْيَش الب) اًذنَم هَبْشَأ ام ٍملَقْلآ ىلع سْوُوَعْلآ ةَ ْنِم رمل ناک نإ : ْتْلُقَف « لإ ْتَرَظَنَو

 هن تعلق ةف ىلع هراَريفآ دعب قبطْنا اَمر نأ لإ َليْخَو «٠ ُلَْق نم فرا تك
 اًمرخآ ْنِم اَهَكَسَْف

 وب ْعْلَبَو لمحل ُهَظَهَبَف « ُقْيِطُي اَم قوق َلَمَحَو « ُبطَنْسَي َبَهْذ اَحج ن
 انأ اذإ ينط مك : ُلْجَرلَأ َلاََف « هب ناساف هلأ الجر هقْئِرط ٰيف ئأَر مث ٠ َةَقَصَمْلا F 1° otf Mas 5 oT ef> ر me . 2 2 مدام
 م 20 يي ا .ٌٌ ت ت ور هر

 . ٌُتْيضَر : لاق . (ءئش ال) َكِْيطغأ : َلاَق ؟ ٌكْنَع تلمح
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 4 ص .َء . لت كرم يك 2 سار م همر تميس مارس رح

 ْدَقَل : اًحِج لاق . ئرجأ ئيطغأ : َلاَقَف « َراَّدلآ اغلب ىتح ُهَعَم َقلطْنَأَو هلبألا َلَمَح مث
 ىضمو لْجَرلأ تلف ؛ َتْذَحَأ ُلْوْقَي اَذنَمَو « ينطغَأ ُلْوَقَي ادله : اقلتخأو . ُهَتْذَحَ 3 34 0 مس كم و ر 0َ 0 هوس هر ر

 2م م ا ٍ عم كل 0 م 0 7

 نأ لب ُهْنَع كرب "قيل ةَءْوَر ههجَو ىلعو « َةثْول ئضاَقْلاِب ناكو « ْئضاَقْلا ىلإ ُهْعَفْرَي

 لار ةيطعت د ذأ سلا یف نأ : احل 3 لاق ٰىَرعدلا عمس اًملَف « هست نع رب

 هيئيالتب دخ (۱)
 ر و 2مر وا ھر یک ر TT 5 0207 ا

 « ُهتاَمالَع : ٍقْمَحْلآ ةءوَرَو ١ يمُحْلأ ئتْمَمِب اضيأ نؤكتو « ٍنْوُنَجْلا نم نم : (ماللا ٌمَّضِي) ةثؤللآ قف



 وک 2 م 00 ر 0 ص

 ْيِف هدي لخدآ ُهَنِإ مٿ ؟ ِنْي الآ نيم نيب يفعل تخت دق : وسْفَن ٰيف احح َلاَق

 : اح َلاَق . اَهَحَنقَو َمّدَقَتَف . ْيِدَي ْحَتْفأَو ْمَدَقَت : رم یس جر او هج
 اَ) : نجل لاَ ؟ ا ادام

 . تّمذ ترب ْدَمَف ضْمَآَو (َكَئْيَس ال) ْذُخ : اجهل َلاَقَ

 هدي يف تير َكَّنَأ َتْرَرْفَأ تن ! هم : ْيضاَقْلا هَل َلاَقَف ٠ ُجَتْحَي ُلُْجَرلا َبَمَّدَق : اولا

 ١ ! . . . َكَّقَح ْنِم َدَيْرَأ ىف عَمطت الو ُهْذُحَف ؛ كجا َوُهَو ء(ءْيَش ال)

 مَلَقْلا يلع ٍرْجْيلَف « ٍمّلَقْلا َسْوُرَع َنْوُكأ نأ ةيِضاَر اَنَأ : نَا « اَنكِحَضَو ْتَكِحْضَ
 ؟ اَهنلَداَجَو ْئسْفَن ُتْرَمآ فِيَكو « ُتِبَبحَأ فيك ئل ْوَصِيْلَو « تقف

 اَذَم اَهيِف نركب ٌةَياَرِر ُثْفَتَص ْوَل ْيِنأ دب . ُهُعيَِتْسَأ اَلَو ِتْنأ ِكْنَع ُمّلَكَتَأ ال : تُ

 . اًهَسْفَن هب ُتَّدَحَت مالكا ادم ِةَعْساَعْلا ٍناَسِل ْىَلَع ُتْعْضَوَل « ُفقْوَمْل

 یش ف يف ْمُهطِلاَحَأَف يجر م ٌرشاَعُأ أر ذقل ؟ ترص تفيَكَو تنك تفك : لوق

 دوم لأ ْمُهّلَكَو « لاَمِتْسا ين ُهَدْهُج دهي هلك « ياو يف مهرس ٠ ميلوخأ
2 

 يف يل بره امئاَك ؛ ةئشح عو لجو أذ « صام ليج الإ ْمُهْنِ م امو « لبو

 ةَقَلْفُم كلذ مانَ مّ . اًهِلْيَوب ُحْيِصَتَو يكب اًسْوُرَع يلجأ نم رر فس باث

 ْتْسَلَف ؛ ئَوَهْلاَو ٌبْحْلأ ُمُهُبْذْكَأَو « ةَبْحّصلأَو ةَدَوَمْلا ُمُهُفُدَص أ : ايرج مهو بلل

 ْنِتَلْبِحَو يلفَع نيب ْمْهَو ٠ نم ْمُهّلوَنَأ ام الإ مهْيلإ ُبَبَحَنَأ تشو « ْمُهنِم لان اب اإ محا
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 ٌلْعْشَتَو « الح ٍبَلَط ْيِف ُهلَْسَمْلآ لَ ٠ع ءاَضغِإلَو يا

 يف ٍلاَمْلآ ٍلاَجِرك : ةَرْيِصَب َةَمِزاَح هرم نوكأ ا



 « مّلَقْلا يو » ع

 رخ ةو ١ ؛ ْمُهَدْنِع اهبجاو يف بْرَحْلآ ٍلاَجِرَك « َةَدبيَع ةي ةيساق َةَرَمَو ؛ ْمهْيَلَع ةَورَثلا ىح

 يم لگو يل نيل ةلاشمْلا ئرأ يڪو ؛ مهي العم يف وتا اجر ٠ ةركت
 . ٌةلأسَمْلآ َوُهَوُه هَ ؛ يلف يف يه ُتْيَح ىل « اَهَّلُك هْوْجْوْلآ هِذَه لمحت

 ٌةاَيحْلا ذإ ؛ هم َحَبَْأَو لوألا ْيِطْوْفُس ةت نب أح يرو اة كغ كي

 ؛ ُهاَقَوْلأ ُهَلْطَعُي اًَذنَمَو « ٍرْكَمْلأبَو ؛ ٌصالخإلا ُهُدِسْفُي ادعو « عادخلاب ٌةَمِئاَق اَنَدْنِع

 ُتْنَك وه « ٍدَحاَو ٍضَرْعِل ودم اهلك طار ْذِإَو ؛ بحل هِي اَدئَمَو ‹ ناياب

 انَدْنِع ْيِوَتْسَيَف ؛ رخت ال ُةَيباَسِح ٠ ليَ ال هلع اَلْيِضَمَو ؛4 هراخدأو ُهْعْمَجَو ٍلاَمْلَ

 ُتْحْلََو ؛ راما يف بالا مامد ْتْعَلَي ْلْجَرلَآَو « ِهِئاَمَس يف َرََقلا ُهُلاَمَج علب ُلْجَرلَ
 : ٍةَساَيّسلأ لْهَأ لوفي اَمَك ْوَأ . . . اَذاَم ىّقبيو مک يف مک : َوُه اَنَعَم

 . ُةلاسمْلا َوُه وه هَل ؛ اهل الح ادم رت ال لَك يف يلا ةلاسَمْلاَندَلَو . « لانا
 هعنقأ بهذأو « هقنخ يف ريد او بلل لاتحأَو « ُءاََبْلا َيَلَع ُدَتْشِيَو ١ ُبْرَكلآ ْيِبُدْيري a رە ص و

 ع
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 « اَهْيَلِإ فالتخالاو اهتبخصب ُباَحْي ذا « ةطقاَسلا ةَأْرَمْلا بحث ْمَل اًقبِرَش ناك اَذِإ َلُجَرلآ نأ

 ادله نم اهتمي عِضْوَمَو « اسك مدي وُ الإ ٠ يه هح مل اَطقاَس ناك اذ
 َْرَمْلآ َّنِإ ! بلف اي َكَحْنَو : هَل لوق وأف لْيِذَْتلآَو ِةَمالَمْلا يف يلق ىلع ٌفِرْسَأَو ؛ سنجل

 َلَع ممْجُيَو ُتَْقْلا عقيق . ُديَغ ال هءاَمد فزْيِل حزُجلاك حم ٠ بيبحل اهبل حقت اد انِم
 لح نَسْح ٠6 ا داعب تلك لا ا ؛ ٌبْحْلَأ هبلط ْنَع َمِجْرَي نَأَو < ايس نَا

 ىلإ ةلاَملا ُدْيِعُيَو « نلت ف ُلُخْدَيَ يبون يف َوُه ياي « ةئئَمطُم َةَعِداَو ُماَنَأَو ء اهل

 0 املا رم ر بار الإ ظقْيتسأ اَمَف « لوألا اَهِعْضَو

 اَمَرْهَفَو « اهباَقِعَو اهتس ُهاَرَأَو « ٌبْحْلآ اًذنَم نم ْيِسْفَن ىلع ٍفْوَخْل ي قاتا
 « ِبََكْلَو ِزْوَمْلا ُلِياَسَو ةاّيَحلآ يف كَم اَمَّنِإ ! يسفت اي ِكَلْيَو : اَهَل لِ نوفا ٠ اَهَلالْذإَو
 ديف َنْيِسْيِعَت عضْؤوَم ٰيف تعض و ْدَقَو « ةَقْيِدَص ٍلاَجّرلآ َةَلْمَع يف ٌةاَمَسُم ٌةَوُدَع اًدَهب تنا

 ٍءاَهّدلآ َنِم بْب ٍلاَجَرلأ ودع تنا ؛ بحلب مهدت يف اَهَتْوْهَسُي « ٍلاَجّرلأ نم تانا اب
 ّنم ىَّنْعَمِب اضيأ اَياْعَبْلأ ةّوُدَعَو « ةئيغضلاَو ٍدقحلا نم ىّنعَمب تاجؤوزلا ةَرُدَعَو ١ ِْثْيْخْلأَو سرس 5 اا ی ا ~o t 4 25 سوس سى كم شمر

 و « ةَسْفاَنُمْلَاَو ِةَبَلاَعُمْل

1١ 



 ۳۰1 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ر تك در سمعا تر 2 ر ر 2 م ر م و ر سم
 اذنّم نأب اذنه لك ىلع ٰينبيجت سمن كلو ؟ ثحآ انأو حَجنأ َفِيكَو ؟ ٌبحأ انأَو عصا

L283ر 1 7 يع م رقم سعوا ل  

 ةَلأْسَمْلا وه وه ماد اَم ِةَلَأْسَمْلا نَع ٌدْيعَب #

E2 3  

 ْيِواَّرلَأ لاق

Sy aro يآ ةَعْبَس يف َتَدَح مايا هعبس يف ثدح 

 َتْعَضَوَو ٠ ةَياَوُرلَأ كلت َتْفَتَص َكِْبَمَو ؟ ٌبُحْلأ اَذنَه ْعَقَي فيك نِكلَو : (ح) َلاَق
 لج نم اَهَبَدَتْجَأ امو اهَبح ٍبفْضَو يف اَهَقِطْنُت تنك اًذاَمِبَف « ٌمالَكْلا َكِلَذ ِةَقْشاَعْلا ِناَسِل ىلع 207 3 هع اس هورس رقم كه E لك هم e وسو ات

eترو ةكم  e oجَو يف نزكتأ ؟ دحأ مُهْنم زفي ْمْلَو اَهَرَواَد مهلك لجَر ةئم َدْعَب « اَهْرِواَدُي ْمَلَو اهبل راف ر مف کا کا ر وك ر نوو ياا  
 ؟ هيف نِماكْل ِراَهَتلَأ ىلع لذ ب ا رْيشاَبتك اون ِلْجَرلآ اده

 0 ل ل هل ممم تك لاس ف

 مل وم كك وم هك سستم تر ee كك هع علا عاام
 : اهلذْعت ةلذاع هب بيج ٌمالكلا اذلَه اهِناَسل ْيِف عضأ تنك : تلق

 ا 2
N . Moaمر  eeر م اا م ر ا 1 سفك  

 ‹ هْيَلِإ ٰينتبدج هم ةّرراّبلأ ةيصخشلا وده ّركللَو ‹ ةتيبحأ فيك ٰيردآ ال : لوقت

 9-5 32 9 رھ e ر رس رو سام مر ١ 1 ر هرم 0 توصل و ا را 3 ر

 َءٰيش الو ءّوه هاتعمو ‹ وه ُهُرَدِصَم ''سيطاتغملاب اًمَعفم ُهَنْيَبَو سل أميِف ءاوهلا َتلَعَجَو

o: 

 . ّوه الإ ويف
N نأل اًريبك َيَنْيَع ْيِف َحَبْصَأَو « يف ردّيصخش َباَوَج نأل اًرهاظ ُهتّيصخش ْيِل ُهتضَرَع د تا يم ی ترم كسلا عن ي سرس م عا ثا ىو لم 

 و سوه هوو هر سكك عسر“ ينك ع م و و ساس
 ٰينديرتو « اًرهظ ِمْوَي لك هديت اهسفن يراكفأ تراص كلذ نمو « هيف ٰينيصخش با
 0g ”" كرس تراس oH Mr ىلا ر للو ودر صاح ير

 تلا ةيصْخّشلا كلتبو ؛ ينم ٌبُحْلا يف ُهَّمَح ْيِدْنِع لاَمَكْلأ يف ُهَمَح ُهاَطْعَأَو « اًرَصَب موي

 ص

 و

 6 رك تا e ا 8 مَن عرف اهياَوَح

 . يِسفَن ِتاَرْوُرض نم ةَرْوُرض َحَبَصَأ . يفت ْيِف اًهباَوَج

 ل

0 e نك C1 

 )١( ةنّيعم داومل ديدحلا بذج ةيصاخ : 158[543806: سيطانغملا ٠ ماسي .



 «ملقلا حو ۳۰۲
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 اهل تلق اذاّمف < اًهِنْأْشَو اًهيّصق ىلع اًهَتْدَرَأ ‹ هتفصاعو همّيسن ٰيوج ٰيف اهتيار اَملو

 . ؟ ْتَلاَق اًذاَمَو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ص

 ُلْوََي ادام َنْيِرْدَتَأ ؛ ناكاو ةَعاَسلَا هذه َيِف 2')ِناَيلاَجتي ابني ِكَبلَمَو نبق نإ : اهل ْتْلُق

 اَب يتلا ٌةّصقلا ذه كنم فات ناو « اتهم ْيِنْوُكَن نب َيَلَع ززغآ : يع لومي هن
 َوُه اَم ُدرَدَقْلا اهب لإ اهنواَهمو افلا ف ءأرَلأ نيم « ءاَدْخيسالاب هنو ٍةَمْضَوْلاِ

 ُهُدكَهَتَو ٌءاَمَيْجالآَو « اهل ُهتَئاَهَمَو ٌلاَلْذِإلاَو « اهب اهب اًهتَوْطَسَو ةَرْؤُدُضْلَ لإ َسْيَلَو ؛ غلاب

 عم لّتْعَم اًهِئِف َسِيَلَف ىّتْعَم ْنِم ٍةّصفلآ يف ِتأَي اَمْهَم َهُهَمَو ؛ اَهاَيِإ ُهْداَيْعَتْسآَو لاذتبالاو « اَهْيَلَع

 اه ند مالك ني رخ خب اَمْهَمَو ؛ ِءاَيَحْلأ فقْؤَم اَهْبِف َسْيَلَف فقم ْنِم نكي اَمْهَمَو ؛ ٍفَرَّشلآ
 ءئيضيل عضو يذلا َبْوُبْغَمْلا َلْيِمَجْلا َحاَبصِمْل ُْئَرَأ ذب لص ززغآو . ِةَجْوّرلَأ ُةَمِلَك

 ْمَوَضَتَيَو رسي ترا ٠ 2 اذ َناَكَو ؛ لوح ام قرح َلَعَجَف بْلَقْنا ِدَق « لوح ام

 . هرن ةف كسول نع خت
 ؟ ِكِيْلَق ئِ ٌلْوُقَي دي اًذاَم نيرا

04 

 اَسْنِإلَأ ميس الق « ابو اعض اتغض ذل ! ءاي نِ اسؤ اي : كْنَع ُلْوَقَي ها

 لکو « ادب اَنَحَم

Ê 3 هيل 

 ؛ ب امكن اه ءال نِ بِلا فَلاَ ؛ كتم اهل بقنُم ءب

 ‹ م ۱۹۳١ لوألا نيرشت /ربوتكأ ۱۴ = ه 1704 ةنس بجر رهش +١١ ۱۱۹ : ددعلا « ةلاسرلا )( ١

 . 1557-١545 : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا

 . ٌحْضَوُيَو رَخآلِل اَمُهالِك ْولْجَيَو « ٍناَفَشاَكَتي : يأ )١(
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 ! ِءاَسِن ْنم اَنَسْؤُي اي . سالا ضْعَب ءاَردذأ ِنِم يكن امك « سائلا ٍضْعَب ETF ةَمفش نم يكب
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 ؛ ِتْوَمْلأَو ِضَرَمْلل اباَبْسَأ اَنَعَم ةاّيَحْلأ ُباَبْسَأ ُبلَقَْت َكِلَذَكَو « َتْفَدَص : ْتَلاَق

 « ٍرْكْشلآِب ْلَب يعول انف َنْوُكَي ال ُوْخّصلأَ ‹ ُلَِللَ لب ُراَهَبلآ اَنَدْنِع اهل َسِيَل ُهَطَقَيْلأَ

 يعل ذرت اًفاَمَو ؛ لدتا عاَمِتْجالآ ْنِف لب ٠ داَرفالاَو ٍنوُكْشلا ف ال نُ ا ٌةَحاَدلآَو

 عاّبطلأ ُبْيِرْدَتَو < ُلْدَبَيلاَو « ُةَدَبْرَمْلاَو < (ركُشلاَو ٠ ٌرَهَّسلآ اهتابجاو ْنِم ة ةَأَرْمَأ ىلع

 ياسا ٍلِئاَدَر ْنِم بكل ٍلاَمَجْأب ْيْدَصَلآَو « ٍءاَوْعِتْسالَأ ىَلَع سفتلا ة ةّيرضتو « ةَحاَقَوْلاِ

 َتيِلاَسَأب ْمُهُمحاَمِتْسأَو « ُهّلَذَمْلاَو ْناَوَهْلآ امرا بيس مهر ضْوَعلأَو « ْجِهِضاَرْمَأَو

 ؟ هْكَمْلاَو عادلا هلو

 اًريِثكَو « اًهاَيْسَي ْنَم ةَعْيبط ْنِم « الإ دلو ءال ُنْوُكَي ال ٠ « اهنابجاو يه ِهْذاَم َةاََح َّنِإ

 نع َلَجَو مهلا انلَمْنَأاذِإَف ؛ اك ياعم اف ب رات افرع اننا حفل َكِمّضلأ جلا ات

 امم ٌةَأْرَمْلا رك اَمَق ؛ ٍرْمَخْلَِب ُهَسْفَن لفعل اَلَتَخ ؛ رزؤشلا بكت ن ترجو كحجصلا

 اًهْيساَحَم داَدْنِإلَو « ٍكِحَّضلأَو حَرَمْلا ْىَلَع ِةَرْدُقْللَو « ِناَيْسَّتلِل ْنَب « ةَوْشَلأ وأ رکشلل

 ةرْغش َوُه يذلا ٍلاَمَجْلا ٍناَيَذَعَو هَفَسلآَو ةَعاَكلاو شيلا نم « ةرجاَملا يقالخألاب
 قافلا ِءاَعلُب دنع . . . ْعْيلَبْلآ

 ُلاَبْقِإَو ُلاَمَجْلَاَو ىَبّصلاَو ُباَبَّشلَآ َوُه كنم ةَداَعْلَا ُ,ضاَحَو اًَدنَهَأ 5 داسال لاق

 ةَعانصلأ ذم يف أره نم َسِيلَو « انِسْْنَأ نَلَهفاَحَ اَم ُفَوْخَأَوُم لبق لإ : ثا
 ٌلّذلِل لاَمتخالآ بْوُرض ْنِم اًبْرَض اّمِإَو « راَكينالآ ىم اَعْوَن اإ : اَهلَبْفَتْسُمِل ٌةَدِعُم يهر لإ

 مالا َوُهَف « اهناوأ دعب تّ اإ رضا راَمُثلا ٍلبْفَتْسْمك ال ادم ابقتشم سيكو ؛ ٍفْسَخْلآَو
 هلا بقوه ضي زلال بتته... نقع امور تلا

 نب 3 2

 هو . ا كمر # طوب 1
 يف  )2220ا ٣ . ؟ ٌركّسلأ ١ : نم الدب « ةركشلآ ١ : يل



u:لقا يو  

 هج ئ ق نهي امل ؛ تاج علت ذأ نيب ماك ذه : © ك
 هنا هَلمَت ال هن ؛ هفت بت « ةيعلا طس ؛ يدعم هلآ ُمُعْرَتَو « َُتْعَتَو رجضتو

 القي نكي ؛ ِيَلَع َربّصلأ هداَيِتََأ نم قررت « ُهداَتحَتف هات دحاَو جري ڏجاَو باَذَع
 ‹ ِتاَدْيِهَّشلَأ [ لكم ِءاَسلأ يف ماد ام ٠ اََلَع هلل َدَمْحَت نأ َهبجاَو مش ُةَمْعِن كلَتَو. ؛ اَهُراَقِي 5-4

 دولتي كلذ عم مخ ٠ ٍلُجَر ٍفَأِبَو « ٍلُجَر ِةَمِمب ِباَدَعْلآ نم انو زف نهم ٌهَدِحاَوْلا بدع
 مالو بْوْنَذلأ نم مهدد اَهَحْوُر

 هذلع ْنِم زكشَتو طاق « راًلاو لسلاَو جؤّرلأ َنْي اهتابجاَو ةَجْوّرلا لقت ذقو
 لْثم يف ٌةاَيَحْلأ ّنهِب ْثَبلقْنأ ِدَق اَهَرْيَ ءا نَا ُمَلعَت ا مٿ ؛ ةايَحْلأ ئف ةئموَيْلا ةجَرْجَرلا

e 1اذنه نبر ءاَس نأ ملت ال مث « اهفَرش ِناَمآ يف أ ْىَسْنَتَو لبقتسملل عزجت دقو 8 22 1 م و ا هد 201 ر  
 َءاَرَو اَمَو ٌةَمَكْسَمْلاَو ةباتلأو ةطرشلأ يف موي نم «٠ ِةَمْيرَجْلا َدَغ ُمِرْجُمْلَ بري امك ْيِتآلآ ت ل راف س 8 2 ر 7 0

 ع

 لَ اناس اً لاري لَه « اهل َناتَحَو اهبُح ْعَدوتت يآ ءايشألا جت ةأَرنآ ةجوْزلأَو
 هرقل ايش اد نم ُدِجَت ال ئَرخألاو ؛ بحل َنِم ُدَِتْسَيَو , ٌبحْلاِب ضيقت ؛ یعنی

2 

 هنيه ام اَْيَش دج ال ناک ْذِإ ؛ َلِئاَدَر نم ُدِمَتْسَيَو « َلْئاَذَرِب اَهْبلَق ضيِفَي « ٍبلَقْلا ةّيِشْحَو
ETعض ص ر  

 . لّسلاَو راَدلاَو جوزلا نم هب قلعتيل ةعيبطلا

ATTر ل رە ر  SSنمو ِناَوْيَح ْنِمَو ةأرْمأ نمف ىَرخألآ اّمأ « ةيناًسنإلا ةصلاخ ةَأَرْمَأ يه ةاَرْمأ ةجؤزلاو عم 3 ص ص  
 . ةَكِلْهُم ةَداَم

 ؛ َةْهَدْحَو ِت تاَجْوَّرلِل الإ ِنْوْناَق يف اًرقتْسُم اًيعئبَط ْنْوُكَي ال لَا نأ ٍةَداَمّسلآ ماتو
 نكت و ؛ ايثذلا لع يرو ٠ َنهِيِضاعو قولت ت باو و « ىَربكلا همن نهتمعب .٠ ے ع سا 6 اص رح سوا 1 2 5 و ا م لس هم ىلا © ر oS ١ وهف 8 و هم ا يومك يوثق و

0 e ر ر ت ها ا of e ممم ومو مل ساق OE 
 اَمَأ ؛ ٌةَمْعنَو هرم اًهَدْحَو هذلَهَو « اَهَتَداَعَس اَهَدَلوَأ دق اهَجْوَر َّنِإَف « اهجؤرپ ةيقش ف ةَجْوّرلَ
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 هَنكدلَو « ٌيِناَسْنإ ى هَر ؛ اهلك ناحل بْنَ للا ذإ ؛ اع هَ سلف كيال
 . َنهْيِضاَم ىَلَعَو َنهيَلَع ةتْعَل لإ نكت ال اَهَتِكَلَو « ةَمحَر َوُهَو ؛ ارفف الإ دوك ال َنُهَدنِع
 « ٍدْيِدَجْلا ٍلُجَرلأ ٌبُح « نهيق نم ٍدْنِدَجْلا دولا بُح عِضْوَم يف اميطلا حض ذقر

 َتِلاَلآ وأ , لوألا َدْعَب ينال َنُهَدْنِع ْنْوْكي ْنَم ٍدْيِدَجْلآ ٍلُجَرلَأ َنِم درت : ل

 ؟ يال ةن عيزل وأ « ياقا دن

 لْجّرلآ ُدَيِكَلَو « ذَدَعْلا رخآ ىلإ حارا دعب داو ر َنِهْيلَع ُدْيِدَجْلا َسِيَل : تُ

 فرش ْيِفَو صاَصِتخالأ ْيِف َجْوّرلأ هبي ذب ندع وه ذإ ؛ انج داب هتخَو نكي ي

 نيكو ؛ رع هم نكت نأ ةنرثو ناد هلت ذا ُفِئِرَشلا ُبِْيَحل َوُهَف ١ بحل

 . ويف ملأ ينال الإ ذو ال زن دو أ يلا تفنن

 ةتيكشمل اهب جر ظافلَأ اهْنِم لب ٠ طك اجلا يهر راجح ٍِتَسْيَلَو : يه ْتَلاَق

 ٌةَرْخَص اَهَدْحَو ُةَمِلَكْلا هذه ؛ « ةطقاّسلاب » اهل سالا ةيمستكو . . . هذه َكِظاَمْلأَك
 و
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 هارَملأ اهفرغَت امك ِةَلْيضَمْلآَو ٍلمَتلَآَو ةّرسألا َرْطَخ فرعي ْئَسَع ْنَم : ْتَلاَقَو تدهن مْ
 م ٠ اعرف نَلَع ةرنحلاب مث ٠ اهبل نيل مث « ةأزملآ ٍةعنرطب اهم تإ ؟ اند نيل 4 ا کر 1 71 25 2 5 ت تو 4 س ےک 00

 ْنِكلَلَو ادِحاَو اَعْوَن ةَجْوَرلأ اَهتقَرَع اذإ ةَفِرْعَمْل نم عاَوْنَأ ةعبْرَأ اَهفِرْعَن ؛ اَنِرْيَغ يف اًهِتيْوُرِب
 ؟ ائر اجور نأ دص لَه ؟ ازاد مهو لاجل انصب لَ

 ىَلَع لپ ٠ اَهْيَدَح ِةَرْيَحَو ةأرَمْلا يَ دارس َْلَع موق ال ةَرْسألا کلو : تلف 01
 يهو ؛ ْتَمظَتْرَأ ُتْيَح ( ةطقاَسلأ ) ةَأْرَمْلآ ِءاَقَب يف ُبَبْسلآ َوُه اَدْهَف ؛ اَهِعاَبِطَو اهقالخأ

 )١( بَقَعَو لست هل سيل : يأ « ةبقاَع هَل سبل : لاق .



 ؛ مَلقْلا يو و ۳٦

 يف لإ اًضْخَش تس ءال ذإ ؛ رخآلا ىلإ َةَبحَسَتم ةَدَمْمُم ئكزألا ُهلْزل تناك مَن نيَو

 دعو هل هس ةا یف تقر نإ لقا خیرات یوق ایک راجغأ ی اما « يه اَمرابتغآ
 قوب ااف هلک

 لإ اًهُميِقُي ال « ةَدِناَسَتُم لخادم ةَقيقَر عاب يف رايهالآ ءَ يه وألا هللا هذَمَ
 ؛ هيف طْوَمُسَلأ ٌراَرْمَت رم ره ريف طفلا لوف هيَلْمُجِب الإ ْكَساَمَتي ْمَل امو ؛ َةَلْمُج اَهُكْساَمَت

 َيِهَف ؛ ةأَْمْلا ة ةَطْقَس طف الإ « هت ال ميار هَلْ دع ةداَو هرج الأ فرغ ال اد

 ْىَلَع ْعِجْرَتَو « اًهِتاَذ ْيِف َةأْرَمْل لوا .ْذإ ؛ ؛ امل املي رِئاَثلا ِراَصْعِإلآَك ٌةَنْوْنْجَم ةَمْيِرَج

 ْنَم « اَِلْهَأ َرْباَسَو يه سالا اَهُكيْهََف ؛ اَهِلْسَنَو اهلبفتسم لإ ْيِمَتْرَتَو ٠ اَهِيوَذَو اَهلَْأ

 . اًهْنِم اًوُواَج نمو مهم ْتَءاَج

 نياي اهل نأ فرغت ةر ُلُكَو ١ ٌءْيَش اهم ال ُفَرَشلآ اًهِْحَي ال نيل ةارَملاَو
 زادوا ليت قلل نا ل وج زیاتو ب تخ

3 

3 # # 

 الإ ضْرِعْلا ٍفَرَش د نف ُلاَجْولآ َحَماَسَت اَمَك « ُةقْيِقَحْلآ يه هذه َّنِإ : (ى) داسال َلاَ

 َكِلَّذ اوُداَرَأ ٠ ٍةَعالَصْلاَو ِرْوُجْفْلاَو ٍشْيطلا ىلإ ْتَحَفَدْنََف « ٍلْقَع فضي اًهنأك 5 َةَْرَمْلا اوُلَعَج

 . ُهَوُديِرُي مل مَآ

 : مقر ٠ «ريغصلا عماجلا + ] « مكس فت اع ١ : ِثْيِدَحْلأ َْئْعَم َوُه اَذَمَو : ُثْلُ
 ملام « اهي ٌةْرَمْلا هظَمْحَت ال ةَأرَمْلا َفاَمَع نإ . [ 18058 : مقر ؛ ٤ دئاوزلا عمجم ۱ ؛ ۲

 اَماَوْهأَو اَهِلِئاَسَو أَو ؛ كلَ ىلع اَهَسْنَن نيمي يلا كاوخألاو ُنِئاَسَوْلا اهل أَن
 . ٍفَرَّثلَأَو ضْرِعْل ِنْْناَق ْيِف ٍلاَجَرلآ ُدُدَمَت « اَهُمَظْعَأَو

 . « اهم ٠ : نم الدب ٤ فلي : ٍلْصألأ يف 0(
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 يبت فْعّضلأ اًَذلَهَو ْيِخاَرَتل ادله نيب ْنِمَو « ُلْئاَسَوْلا ٍتَفْعَض ُلاَجَدلَأ خار اذ
 م 2 001 2 ر ت م 01 مس 0 را س م

 يف اَهُباَبْسَأَو اَهّْلاَوْحَأ ْنْوُكَت ام لَ رسا وأ ٍرْيَسْلأ لإ ةأرَمْلاب ةهُجَوَكم ةأزملا رح
 ءاز ازضْعي نأ َلاَجدلا تَدَوَع ذم ةززألا ة ةئَدَمْلا يف يرحل هذلَهَو . ةايَحْلأ مخدر هج ساسي تے دَ 2

 .n ْلجَرلَأ مضحي و هيك مك نم لع لاك م دنع ُءاَسّنلَأ َتَفاَهَتَ

 يف اّمأ « ةّيِمْسّتل يف الإ ةّيْرْح سيل « ةأَْمْلا ةّيّرح ُمْوَقْل هْيْمَسُي يذلا اَذلَه َّنَأ ْىَلَع

 : ْىَرَت اَمَك َوْهَف عملا

 2م . و
 دقي اهب ذأ الوعي يذلا يزل دج مك َنبِح ِقْرلآ سال ين أزل ةر اإ

 يه لب ؛ « هيرا اهب ر َسْيَلَو ؛ اًهشْيَع ٰيف دكا ةّيّر ةّرح يه هذلَه لمف « هلا ات ام اھل

N 

 ٌةَأَرْمأ ُدَبْحَتْسُت ام رش لَمَعْلل ٌةَدَبْعَتْسُم

 عاتمتسالآ ةيَرْح يتالطْا ىلإ كلذ « ةبيجتنم اهتاوهشو اتابع يف أزعل قالطنآ ام
 اجي أ « شيلا ُهْعْوسُم ذأ هولا يلع نبت ذأ « لامل يرَيَْي ام ِراَدْغب « لاجل نف

 ب ٠ ةقزخلا اهي امو ؛ اهلي رح رح يه وذل لق ٠ دولا ل وهذ ذأ ٠ كَل
 . عملا اَعُديَْتسَي

 تست ذق يندم هِذَم نق « ِلْئاَصَقَو نذل نم اهخالسنآ ٰيف ةأزملا ةيَرح ُهَلَثلأَو

 اَهْيَلَع ةضاض الو ةأَرَمْلِل ةَطَقْسَم الف « َييِنْوْناَق ٍلالَحَو نواف مارح اَهَلالَحَو ِناَيدَألآ مارح

 رح يه هذه لَك ؛ اعلا دش اَراَعَو يزخلا فَ ايرج لَ نم دعب ناک ايف . . . ار
 ْئضْوُفْل اًهُدبْعَتْسَت ْنِكلَلَو « هيرا اهب “لو « اًهداَسَق ةر

 َّنَأ یره ؛ اَعَم ةَرْرُكذلأو هولا ىلع اَهُاَيرْبِكَو  ِةَمَلعَتْمْلا أَمْ ُةَسْرْطَع ُةَعِباَرلآَو

 كوما جزا او « اهدي يف رنركلا زائقَع مالا جوز زكي نأ دعب تي مَ لجل
 ناس اَْيَلَع َنْوُكَي اليك ٌةاَلَحُم ةَقلطُم َكِلَذ لجأ نِم َيِهَف . . . نار نخ اه دري يآ

 اَمِْوُذْشَو اَهِسَوَِل ةَدبغَتنُم َيِهَو « ابرو اهي بالقناب ةَرح ءِ ليف ؛ ةر الو .
 اًهيَلالَصَو

 ت 2 هى 2
2 
 اًمِئاَد اَهَرخآ ٌنِكدَلَو « ِءاَمْسَأَو ٍفاَّضْوَأ ْنِم تش اَم اَهّلَوَأ دي :َدَمْلَأ هذلَه ىف ِةأْرَمْلَ 17

 رس ےس ر



 ملقا يخو» ۰ ۳۰۸

١ 

 كانه لاج اجلا ؛ ةيدابلا نف ةيبطل كاريشأ ٠ كيلا نف ةعيبطلا ديلا لع ليد

 وُ امان رمل ومي ذإ ؛ َنِهِسْمْنَأ ىَلَعت ٌتاَماَوَق اذنه ُهاَسّتلآَو « ٍءاَسّتلآ َْلَع َنْوُماَوَت

 اًهئف ولم و « ِةَيِناَسْنِإلَ ٍةَعيبَطلا ْيِف ضزعْلَأ ت فرش نورم شح ةىشح ولا هذلهبو ؛ امد

 "نسر دج ذآ فرا مطلب یش َلَوَأ ِءاَسْنلَاَو لاَجَرلأ َنَْب َنْوُرِجاَحُبَف « ِةَرْيِرَعْلاَك

 هلْوَح نم ةّمئاق

3 3 3 

 يالا لاق
 . اشُحَوَم َكِتف نإ . . . ةَراَجِجْلأب ْمُجْرَ ُلاَرَت ال َكّنِإ : ثّلاَقَو ايدي اهَهْجَو تّطَعَو

 زا ات ےک و ا ا ةَرَكَمم ةَعاَس ْيِف نحن اَنَعَضَو ْدَق « اهشيطب

 . ٌيَحَو هيف ام الإ يدع َاَمَج ال ْذِإ ٠ ِكّيْحَو

 موو 5-9

 . ماا مس 2 ع 2 ه1 2 1

 تكي َةَعباَ الجر نِنْوكت نأ الإ ٍتزتخَأ اَمَل ِكِدْوُجُو ٰيف تريح ؤو ك : تلق ات

 ؟ ِةَلْيِمَجْلا هْوُجْوْلا نم َيحَوْلا ىقلتيو ركفيو
 7 of o رك ع o هك م رن 001 7 7 7 هم

 اَذِإ : ْتَلاَقَو ةظخَل ْثَركفأ مث . اذلَم لقأ ْمَل اأ ؟ اَنأ : ْتَلاَقَو اَمِدَيِب اًمَرْدَص قَد

 . يا نط 4 أ معزت تنا تنك

2 2 
 ِتاطلغ ْعَبْرَأ ؟ اذلَم ْنِم اًئْيِش ّيِه لقت ْمَلَو ؛ ْرْكَفُيَو ؛ ُبتكيَو ؛ ُّلَجَر : (س)َلاَق

 قْرذلأ داس نم ةعينش :

 انب حت : نق



 ۳۰۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 . . ُهَل ٌكَحْضَتل لب « ال : ْتَلاَق

 اجر 0 ُتْلُق

 . لقه « ُرْمَأَي َكَنْو وص نإ : ْتَلاَق

 # #3 د

 . ؟ ْثَلاَق اًذاَمَو اهل ُتْلُق اًذاَمُك

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 داع ص وار مصاص

 (*”ُنسِئاَبْلا لاَمَجلأ
 هه

 4 2 عل م 2 3 ها هم 0 ت > و

 ةريمطُم هلقو ةركأ ْنَم اَهْيَلَع ةركأ اَذِإ ةرفاك نكت ال رْفكلا ةَملَك نإ : اَهَل تلف
~eم هرم  “e sS5 0 ما م و 1 ع  

 ْذِإ « اَدَبَأ ةرجاف | نحت ال مث «اَنَسَو انزو بحار اَهْنِم وم ِرْوْجُفْلا ُةَمِلَكَو « ٍناَمِِإلاب

 اهَفْرَط َأرمْلا َدْمَت نأ الإ ةَراَعّدلأ ُلوَأ اَمَو . ويف ٌراّبخ ال اَماَرْكِإ ةَراَعّدلأ هذلَه ئىَلَع َهاَرْكِإ ال

 . ِهَاَمَأ رْيَغ ْنِم ُهَدَي ُيصْللأ دمي امك « ِءاَيَح ريع نم

مْل تباّرخم ّنَبَحُي نأ َعاطَتْسأ رْفكل ىلإ رطضأ ِنْمَو
 2 9 3 هقاَمْعَأ ْيِف ٍدِجْسَ

 ارا نإ نف تيا ر إل « نام لو يني عضو يلا نف ةر الجل كك هي o a Û لى 4158 € ص

 زئارغلا ةَراَثإ يف ٌبْئاَد َوُه ْذِإ ؛ ٍناَمِيِإ الو ٍنْيِدِل « طباض الب ِةَلِسرَتْسُمْلآ ةبناَوْيَحْلآ يبطل ملأ
 ُفِعْضيَم « اًهِرْيَِض ْنَع ةع اين أَمْ ُلَمْجَيَق ١ طباَض الب ةَلِسْرَتْسْمْل ةَيناَوَْحْلا ةّيعْيبَطل

2 
E 

 اًمْعَمِب اَهَساَسْحِإ كله ام َلَوَأ ايف كِلْيِبَق , قالخألاَو بادآلآ َراَثآ ٰفعضُب ام َلَوَأ اهم

 . ْىَتْعَمْل ادله ِدْجَمِب اَهَرْوُعْشَو ةَيِناَسْنإلَ ةاَمْل

 « م ۱۹۳١ لوألا نيرشت /ربوتكأ 5١ =ه ١7684 ةنس بجر رهش ۲۴ ۰ ۱۲۰ : ددعلا « ةلاسرلا» (#*)

 . ۱1۸۷ _ 1۹۸۴۳ : تاحيفصلا « ةئلاثلا ةنسلا



 « ملقلا ئخود ملي

 َلَمحَتَي نأ اربع ىلع نأ الإ ةَ او أدْبَم اک نکی مَ ء ادم نإ ةآرَمْلا تھا ا

 ذيتئح ةأرَملَأ ُنْوُكَن الأ ؛ ِهِلْفَع َنْوُنْج نزلا اع يم يتب هو ایان تاع
 . اهم ج نود ٌةلوُْجَُم

 ِءاَلُؤلَم نم ةَأْرَمْلاَو ؛ اًهسْفَت ْيِف ام ْىَلَع ثكسنأ اَهَنكاَلَو « اهْنف َناَبَو كلَ اَهَءاَمَق

 ملحن َيِهَف « اهبايٿ ةر اَهُعاَبِط تريك اَذإ اإ اَهشيَع لل الو سائلا ين امرنا يني ا

 يف يهر بضل اهنم ثبتي تبي ؛ ٍلُجَر لَكَ َِلاَح ٌلُكِلَو مَ ٌلُكِل َكْلِتَو ِهِذَم ْنِم ُنَبتَو

 أل ضر مو بْ مل ناك « تلا أ نف يهو ئضإلا تاك « سولا مهن

 . اًهسْفَنِل الو ِدَحَأِل ْتَسِْيَل
  TFكر  f ayص 0

 نأ ُبحأ . . . ٌبحأ اتاق « َىَلِإ َءاَجَر َكَل نأ َكُمالَك ناک : ْتَلاَ مّن اَهْيَضَع رَ

TFI a Ê و غ ر و 
 ملعا نأ تحا ٌّتحأ كلذك انأ تلق

  4ا و ا
 ٰيف عضل اًمّسلا نم كلم ءاج ول استا -- * لَ ْتَيَيْتَو « اَهْنَع َيٌدْسَو ثكحضق

 اًهْنم َلَمْجَأ َدَجَو اَمَل « اهْنِم َلَمْجَآ َةَماَستْبَ اَهرْغَت .
 مايه مسلم ع 2

  000ا

 َلَوَألا َناَمئَألا َنْيِفِصَت تن اَمنِإَو ؛ اذه كَل ماقال هييصغَمب هلآ َمِيِطَأ ول : تُ

 . َناَمْيإلآ َوُه َلَمَألَا ِتْنَتَطَم « الم ئَرْكّذلا ٍتَراَصَف « ئَرْكذ َراَصَق « اُلَمَع ناك يذل

 َنْيَب ِةَمَداَصُمْلا ئَعْرَص الإ نحت امف « ةاّي أ هذه ىلع ُتاَهَرْكُم اًمْيِمَج اإ مث : ْتَلاَق

 دق نيَو ةيناَسْنإلا ةدارإلا



 ۳۱۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

Ti 16 es ل سر RS o حو م رس Peco e A 
 ؛ ةطلغ ىلع ةهركتسُم يهو ىلوالآ اهتطلغ يف ّنكنم ةدحاو فهت مل ْنكللَو : تلف

 . ةَعَفْنَمِل ةلاط ْوَأ « ةَوْهَّشلةَرداَبُم وأ « ةّذَل يف ةبغاَر يهو لب

 َعَم لجرلاف ؛ ملا اعر قل ساقي ال ا ۽ نيهْجَوْلا ُدَحَأ اذه : ْثَلاَق

 ‹ اًهتئْؤنأ اهلاَم نأ َر ٍلْجّرلأ َمَم ةأرَملَأ ٌنكَلَو ؛ هيَوُقب ُهلَمَعَو « هنوف هلام سار « ٍلُجَّرل
 واو 7

 ةأْرَمْلا ىَلَع رْوَجُفْ ُةَمِلَك ُلاَمْحَت - عملو هللا هجو ٍلَوَألآ هْجَوْلآ َنِفَو . اًهِتْنْونأ لَمَعَو

 يب ةر أع آ ُمِلْسَتْسَتَق « ةَداَعَسلَآَو م جاَوَرلآو ُتْحْلَأ اهْنِم « ِةَرِحاَس ٍةَقْيِقَر ِتاَمل َ

 ةَرجاَقْلا هنيا ةَمِلَكْلا ُلاَمَْت - ِْيَعْلاَو ٍقْرّرلأ هجو - ننال ِهْجَوْلآ ْيِفَو . ام نب يش

 :ُداقَّشلاَو ُرقَفلاَو ٌعْوُجْلا اهنم « ةا يهر ِتاَمِلَكب ةَمَعَْضَتْنُمْلا ةتيكشملا ةأزمْلا ْىَلَع

 ره لجل دوي نيهجوْلا دحأ فو ؛ ادعم ني هيَ حق نأ فِ وعض رتل طن

 . هئدابم ِداَسَقِل عَمَتْجُمْلا َوُه ُرجاَمْلآ ْنْوُكَي رخآلآ ِهْجَوْلا ْيِفَو « وباَدآ ِداَسَمِل َرِجاَفْلآ

 د 3 4

 عضم يف الإ بأ قت مل ٠ يدم ءدام يف تطَقَس 5إ ةأر نأ رکنا ال انآ : ْتْلُق هما .ل م “رس اذا أ لآ نأ ا ال ا 01

 نككو « حقت نأ ِةَمْيِرَجْلأ عْئَمِل نس د مل اهن ني اَوَقْلآ هذه َةَقآَو ؛ نيالا اعا از

 نوال كرت ٠ اهظفَو زم ةنايِص ْنَع رجع اذهب ؛ اوف َدْعَب اَهْيَلَع ب

 ةحئاًرلأ هذه ْنِم ٌراَعّملآ مُهذخ اب نبذل ٠ َنيِبدآلا شحم الوله يف يش ر

 زأ اَهُيَجاَح ةأرمأ ٍتأَجْلَأ اَمَلَف . ٍبَمّدلَآَو ِةليمَجْلآ ةأزمْلآ : نيتنآ يِ الإ نوفي ا ينل

 رشوه ها ترک

 ٍرْمأ يف َوُهَف ٠ اَهباَبْسَأ اط :!و ةمبرَجْلأ عْنَم ىلع م ق ُهّنِإَف ؛ نْيَدلآ َكِلَذ ٍفالْخِبَو

 ِتابجاَو َةَمْوُكَحْل مزي « امري ٍتاَجاَو م هلا مريو « ٍتاَبجاَو ٌلُجَرل ملي ةَْرَمْل

 ئَرْخأ

 امو ؛ اه َلَمْعَيَو « ةَأْرَمْلا ىَلَع َراَغَيَو « َنَّصَحَتَيَو ١ حور نأ هَل يغب نف لجو ا



 ( ملقلا يَحَو» ۳1۲

 ََماَدَتَيَو « ِةَلْيِصَقْلا ٍتاَبجاَو ْىَلع درمل َنيِعْبَو ٠ مِقَتْسيَو ٠ دأب نأ لع بيف عَن غلآ
 باق اهياَمْسإ ىلع بانك «ةأرملا يوخَت نأ مَ ةموكحلا اأو ؛ اًضْعَب ُهضْعَب شير

 ؛ اًهَيْشَح هللا شخ ال ْنَم « ةَربابَج اَساَّرخ ِةئاَلَلا نم مقل ؛ رْيِهْشَتلَ مالو ِتْرَمْلَ

 . أملا هيف طقس َةطْلَغ عضم ايد ف نوَ نأ ادب كمي سيَ

 ٌةَرْكَف رك رول ةَركِف ذأ « اًهيف َءاَرم ال يتلا ُةَقْيمَحْلاَم ء َتْفَدَص : (ح) داسال َلاَق

 دهب عَمَتْجُمْلأ يِ اَهَرّرَق ي ْيَذَلَأ َوْه َوُهَف ١ طورشب ب اَهَحاَبَأ َوُه نرمل ماد اَمَو ؟ ةن

 و ؛ ِناَتْئِمْطآَو ِةَقْب ىَلَع اَمُهالك ةأرَملأَو ُلْجَرلآ اَهِيَلَع ُمِدْقُي ريفا ادله ْنِمَو ؛ ِطْوُرُشل

 7 عاقيالا اًدنَم ْنِمَو « نونا ِدوُدح َءاَرَو ام ىلإ سائلا عيت ىَلَع ةازُجْلأ تأت

 . اَهِيناَعَم فاو ائِناَعَم رخآب ةطقاسلا

 ؛ اهم ُبْأَتلاَو « لاجل ىَلَعاَمِندْفَتَو « ٌيّبرؤألا عاج الآ ي ةأر هايم ريف

 ارم يف مهم َككَحَمْمْلا أك ىح « ةا ارج اَِيَلَع ِءاَهَفْسلا ةءاَرَج ُلَعْجَي كلذ ل

 « اَعَم ٌةَحاَقَوَو ٌةَءاَرَج ءاهفشلأ ُةَءاَرَجَف اه اما . . . ةطقاَس ٰينوك كلضَف نم : اّهَل كق

 . اَهُدِسَوُه َكِلْذَو

 دل ةميِرَجْل َنْيضَر ْنِإَف « ِءاَمتلأ ئّضر ىَلَع اولاتخأ : لاجل نوفي امنا نوال

 ملا ىلع للا يف يج الإ ساقلا لجل هَ نأ مُهُمِلخُي ناک اًذنَه نم مو ؛ ةَمِئِرَج

 كابا هکر رمل اترا لما ني بيب ؛ ؛ افت يَ هلأ ِظاَفقْيِإَو

 يام يآ بياسألا وبل عتنإ لإ رج لَك فري ايو  ئَضو نأ
 . « ونامل اقنيطت » « اَهيّْفَع نم اهُج رخو ٠ اَْئاَيَح نِ ةَرطْل

 َقْوَف اَهَلَعَجَو ٠ اه دبس المج دونَ نك ةأر اتاَمتجَأ يف اي الو

 . اًَذاَم ْثيِضَر اذإ ؛ ْتَيِضَر اذإ سفن ِنْوناَعْلآ ةَبْوَفَع َقْوَفَو < اهلك بادآلأ
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 قالطإب ةلْيِضَفْلا ِْمْحَي و « ملظلاب لدي هذله اتیا يف 54 ُنوْناَقْل ناک اذ : تلق

 ا ام فرح ی هلا ( فرخ نع رال فرض ‹ َنْيَدلَأ دسفُب اَمّنِإ وهف ؛ ةلبذّرلآ ةرح



 1۳ يعفارلآ قداص ىفطصم

 «ةَْرَمْلاَو جل يم رِهاَقلأ حيت يف الإ هَلَمَع نوک ال اَذلَهبَو ؛ اَمَدْحَو ة ةمّْوكحلا نم

 ا نوا نيله ة ؟ ِهِداَسَقَو هتليحو هثبخ ْنِم َءاش ام رسب َنِطاَبْلأ ْعَدَيَو

 ِتَدِخَأ اَذإَف ؛ امس ِةَمِيِرَجْلِل ال ٍةَميرَجْلآ ةَلاَحِ و لا َمَرَج الق ؛ ِةَمْيدَخْل ماكْحِ

 ةلْيجْلأ َلَمَع ؛ ص E تناك ْنِإَو . . . نونا ُدْوُجُف ادله ىضرو ةتيالم ةأرَملا
ry 

 َبَهذَو « ْتطَقَس و ةأَمْلا ٍتَعاَض نِإَو  ٍرْكمْلاَو عادلا رت أ وه غزل داك نإ « ريدك

 حا اَذِإ اأ . اَدَبأ نوي الف نضل ةو نم وكي ال ام مالا ُهَمَسْلأَو « الطاب افر
 ِءاَدَيعالأ ةَمْيرَج ُنْوْناَْلا اَهْيمَسُيَو ؛ ِنْوُناَقْلا يف ةَمْي ةَمْيِرَجْلأ يه هْذلَهَف « اًبْضَغَو ةَمَراَكُم ةَأْرَمْل

 . ىَلؤأَو ُنَحَأ « ةأزَمْلا ِءاَضْرإ ْنَع زْجَعلآ ةَميِرَج ىس نب يهو ٠ ضا لَ
 لجل ةَفنِرَط ْتَفَلَتْخَأ نو « اًبْضَع الإ نيتلاحلآ ْيِ ْذَحْؤُ مل ةتيكشملا أ ىلع

 نم اَهُجاَرْخِإ يه « ةدِحاَو ةَ لإ الإ ةأزملاب اَت مل نيالا الك إف ؛ ٍبِصاَعل

 راتْغالأ دْوُدَح َءاَرَر ر « ةَّرْسألا يف اًهِناَسْنِإ قوش اَهُناَمْرِحَو ء اًهِفَّرُش

 ي لم ني الإ لم اهل رشي ال « اهم راحل هلم مَ هكر ٠ يامال

 عِضْوَمْلا يف ذ ْعِمَتْجَي اَمَك ٠ اًهِلاَتْمَأَو هلام نم الإ هت :ب اهل نوک الق « رجالا ٍلُجَّرلَ

 ... ِةَرَرْجَمْلا يف لقا ةقيِرَط َلَع , ٍدِحاَوْلا ريصمْلاُلْمَأ « دحارلا

 2 د 7

 نيت نيب نم الإ عَ ال َيِمَو ؛ ْتْحْلآ اَلا ةَميِرَجْل هذن نَا قلا : يه تَلاَق

 نع نزا ام ىلإ الف رتو ٠ فَلا توف ام ىلإ اقبح ريك : اتت ألا يف ناب
 ةَرَدَمُملأ ِنْيَعْلا َنِم ُةَيِراثلآ ظاَسّنلآ اَهَقداَصُت ىح « ةر ََتِكاَس ةئدام لقت ةأرَملاَو . ٌبْحْل

 عدوك زج اهنا « اک يج نم م ةأرَمْلا نكتو ؛ ايَهَلَو ارات اَمَهلَمَتْنَأ الإ ُنْوُكَي ال اَ

 . ةَمجاَهُملا ةَراَرَشلآ َكْلَيِدِب تَلَصَنأ اإ َءْيَش ال َوُهَو « هر ر ُهُمْظِع ُلْوُهَي « دْوُراَبْل

 ظمأ ْتَناَك اذ اإ « ةَّساّرِح ْئَمَسُي وأ هب دعي أهل بؤ اي ةأْرمْلا ةَساَرح تيلو

 « ِةَريمَّصلأ ِةَراَرُشلأ َّنِم وخلا اَهِلئاَسَو ٰيف ٍيِوَتْسَيَف ؛ رالآ ىم ِدْوُراَبْلا عدْوَْسُم ىَلَع
 راَِتََأَو ٍدِحاَو ِرْذَق ْيِف ةَدحاَو َلِئاَسَوب امها ُطاَتُبَ ؛ مَظْعَألأ ين ٍقِرَحْلا ّنِم ُعَرَفْلاَو

 . لحاو



  ۳1٤ملقلا يو «

 ف لوم ذم اَهيكرحَو اَهضقَو اأو اهلفعب اهسرخَت اهسفتل ملا تكر اإ
 ا . . . ٌةيوَقْل ةعبرألا ةئارذج سرحت ِدْوراَبْلآ دوسش

 فلاب داَدتْالأَو ِءاَيرْبكْلآَو ءاَيْحْلا َنِم ٠ يجني ريا ارم نأ نوم لاجل
 ٌقْوَلْحَم َرِهاّظلا ادله ذأ « كلذ دوم مهسا لاج ءالؤنق نو ؛ فيلا امالا

 َدوُرابْلَأ عَتصَت و اهَلَمَع 1 ُلَمْعَت هزله ريغ ًءاَبْشأ هح ن
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 ةرَمْلا شيعت لَه . ةَأْرَملِل اَهَتْوُديُِي يتلا ة ةيزخلأ هذه اذا حقق ادله ناك 5إ : ُتْلُق

 ا لكل هم جام ران ينو « فطلب اهُمكحَت يل ِةَمِلكْلا راطينآ يف

 : معيض ةّيَرْح ءال ُمَسْوَأَو « وف َبْبَر ال ٌقَح اَدنَم نإ : ْتَلاَق

 أ اهلل يف هير يب يمزغلات

 يذلا ٍقْوْلْخَمْل ا تأ تل ات اهني يه الإ ! اينألا ىلع اهتؤش اب نك

 ٠برا يه

03 2 2 gg ی 7 ر ar TT : الإ ١ مَمألآ نم ةّمأ يف ةأزملل ةر الآ وهو : اَدَبَأ یار ْنَع عجزأ ال اَدنَهلَو 
 0 2 fص ر م ل 7 و +٭ ك  0 a7و 4+ مم  eريع 2

 لكلا َراث ةدحاو تيه ول ثْيَحب « ايف ةأَرمأ لك ةَماَركي ةّمالأ هذله يف زجر لك ٌرعش اَذِإ

 2 0 2 نمو

 يس زم ١ ةفجاول وفق يف تما دف نوک لعزل ت ٍتاَماَرك ناک ٠ اهل اوُداَقَتْسَأَ

 . ٍلاَجٌولأ ّنم نيم ةَسْوُرْخَم انا نکو « يه اً 72 رخي ال « ةر ةَأْرمْل
 9-5 ا

 ٠ ؟ ... ناك مس وأ ِناَمَر مآ ادله ! (ِذِئَمْرَي) : ْتَلاَقَو تَكِحَضَت

ê 3% ډل 

 ؟ اَهْلَوَأ ناگ اَم 3 ةاَيَحْلأ وذم ةّصق ْنَع اَندَعْبَأ الو : (م) اسأل لا

 بجو ؛ ِوْيَلِإ ةَجاَحْلأ نوا َلْبَق هاتفا هَمَلْعَت ْنَأ ُبِجَي ا ْتَلاَق
e۴ ڪا 85  

 هيف ةَسَرْدَمْلَاَك لَو 3 بحل اهْيَف رادلاک ْتَسْيَل مندل هله 30 ةاتف لك نه د لآ
 و



 ۳10 يعفارلآ قداص ىفطصم

 اَهماَركإ هيف ؛ رطعلا َنِم ةَجاَجُر أر يرحل نم الين نم عاتب يذلا ٌلَحَمْلأَك الو « َةَئاَدَّصلَ
 ےگر٭ ر
 . اهتمدحخو

 o e hy IME ع لك Sr موك o م
 ْنِم ْتَجَرَح ىم ئتنألا نأ ةاتفلأ ملْعَت نأ ُبِجَيَف ؛ ُءاَيَحْلآ ةئرنألا يف ةليضفلا م نِماَساَو

 بهذ ؤأ ايوب بهذت نأ اهدنع ئوتشا « تلذتت : يأ ؛ قوت: ْئَأ « تمّت مسه و اَِاَيَح

 يف نوَ تاج اًضَو : فنا اَمهيَأِلَو اَمُهْنِم لكل ن ْآَيَهَتَو

 ؟ . . . لامس ٌتاَبحاَص اَم ٍلاَمّشلَأ ُتاَيِحاَصَو « ةاَيَحْلَ ِفَرْشَو ةَرْسَأل

 اها 3
N. 

 اهام
© 15 1 
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 ُةَعِيبَطلا ِتَناَعَأ ةليسَو الإ َرْه لهم ؛ ُهْرْيَغ ال ُءايَحْلأ « ٌةاَيحْلآ ُهَّنِإ ؛ اًذلَه اًذنَم : تل
 سراح اَهمَد ْيِفَو الإ الجر ىَقلَت الف ١ َوُمْسَت نأ َبَجَو یم اًهتَرْثِرَع َلَع َوُمْسَتل ةأرَمْلآ اهب
 راو او لا ا باجي أ كيف ىلإ ةميرطلا نعم رال ع لغو لش

 ا ا ليا بنااعآ نيب ها ر ۰ ترآ 56 : ْتَلاَق

 . ِءاَيَحْلا لق ْنِم لب « ٍلاَمَجْلأ طز نمنع الف « رطل يف َنهِماَسْجَأَ
3 

 . اًهَتَرْيرْعَو اًهِئاَيَح : نييس الإ اهسفت يِف عْوُضُخْآ ىح ْعَصْخَت ال َةَْرَمْلا ن ْمَلْعَأَو

 هت و ولا وجت ١ : ةيرعلا : ًزَمْلا كلي ٍلْوَقِل رْيسْفَت قَد ادله ! اًبَجَع اي : ُثْلُق
 سيمو ص ا ر 3 لش
 . اهتزيرغ تفك ءاّيَحلِل ةَأْرَمْلا تعضتخأ نإف . ) اهي

 ةأزتلا يج تن ْتَناَكَف .اًهِرْيِوَض ْيِفَو اَهِسْمَت يف ةَقداَص ٌءايَحْلَأ اًهَلَعَجَو ...: ْتَلاَق

 اَسْنإلِل اهظفحو ر ةَمِيرَكْل يالغلا ِثْيِرْوَتَو للا جول ةريِدَجْلأ ة ةّيقيقحلا 1

 يمض نم انزع لاجل َماَمأ ٌدِبتلَأَو ةئؤنألا يف فاَرْسإلا نوكي اذنه ْنِمَو : تلق 2 7 ٤ ورک | ET 2e ووك سر 00 0 7 -

 اًذلَه َنِفَو ةئْوُنألأ ِهْذَم يف ٍفاَرْسِإلآ ّدشأ نأ ئَرَت الأ ؛ اًضِيَأ يقالخأ نمو ْتَلاَق
 هم ا ف و و 2و

 ؟ ... َماَعْلآ ةَأْرَمْلا يف الإ نؤكي ال جّربتلأ
 عمر هور ف سار يع رص ےس ع ر 37

 « اهججو اهئ يف ةَفِرْسُمل نأَكَف . ِبْلَقْلا ةّيراجت ٌةَأَرْمأ ةماعلا ةَأْرَمْلاَو : ْتْلُق



 نم م ر هر عم 2 7 2

 الأ كشاف « لاَ يرحل سوم ادب هتك اه ىلع مم د تلاق

 EA | هس و كيل Ae f عك
 اهنحل ۽ مدعي ال ذفو ءيرجلآ اهبل مق فَ « هلع دي اَمبَو اهلارخأب وه یهر نمت

 .* َنَمْؤت الآ ٌةَدِعَْسُم 2 رعي ل هاهم سمع 2112

 نَمۇت » اهّنَأ اهسفن ْنَع ةلعُم اهنأك كلذب

 اهيجفي « باق لبرج اهسفَت ىر ثنو جرت ذق ةأزملآ نإ ُلاَقْب نن : (ح) تاق
 اهباجغعا اَهُدُْسَيَف « اًهْئْسَح

 لج امك هسفن ىلإ ٌرِظْنَي « اه هتيأر يذلآ صفرلأ ذاتْسأ نإ ٍلْوقلاك اذنه : ثل الام و ay ےک اک ت ۶ 2 اصرخ ص
 درس ر ر يام ر ل ع کے ورع ا ع رم رسل هس ا وا 7
 َسْيل ةكرح يه امك ةّينفلا ةكرحلا هيف صافَرلآ اذله نإ . جَرجرتتو زتهتو دّواتت ةصقار ىلإ
 سە 3 هم كر م هم 2 و ر ج r ا 75 6

 نم اَهاَنْعَمَو اهُرْحسَو ةكَرسلأ ةئتف اّمأ ؛ طبضلا ِتالآ يأ وأ ساّيقلا وأ ٍنازْيِمْلأك رهف ؟ ريع
e €8 7 5 98 7” هام يو ۾  

 ذاتْسَأ ف ٌءْيَش ُهنِم نؤكي ال هلک اَذنَهَف ؛ اهب ِنْوَتمَمْلا لُجَرلا مْهَو يف َهَتاَمْلا ةارَملأ
 سمس ينل سا. ما

 صفرا اتنا ناك نرو ۽ صقل

 ذأ . اهيفذ ني لجل يم نإ  ةآريلآ يف اوج ىَلَع اهمْفب قصب ةأرمأ لمحا نإ

 يف ةبغَرلاب وأ « باجغا أ ١ عب ساوا َةَئلَتْمُم ْنُكَت ْمَل وأ « اَهِئكيَع ِءاَرَو نم هيئيعِب لطي ْمَل

 ّنم ْتَلَخ اَذِإ اَينُدلأَك الإ ذئتْيح اَهَهْجَو مل اتق وزع لام ني نک اَمْهَمَف ؛ وباَجعإ
n 

 . لْدَعل
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 « ! اهوا ناك ام « ِةاَيَحْلأ وذم ٍةّصق » ْنَع اَنْدَعَِأ اکو : تلق

 ةّصق يج اهل لوألا لْصَمْلا يف يِتَّصق َّنِإ : يدع َكِعضْوَمِل َكِلَذ ُلَمْفْأَس : ْتَلاَق
 ةَلْفْعْلا ةّصق يه بلال ٍلْصَمْلا ْيِفَو ؛ ِءاَرْذَعْلا ٍصَرَم ةّصق يه نَا لصقل ْيِفَو ؛ ْيِلاَمَج

 لع بلا ةئونثلا ةطلا عاذجلا ُهَصف ّيِ مبارلا لصقل نو ؛ : ٍةَساَرِحْلأ يف ِنْواَهَتلَآَو

 ٍلْصَملآ يف م ؛ ٍدَكَوْلاَو جوّرلاَو لأب اَعاَوْنَأ هيون ف ةبغَرلاو وْيَقَلَتَو بلآ ٍداَجِْإَو ةّرلأ
 رّورُمْلاك وه اًذِإَف ءون ا 1 أب مسي اًْيرَس اًبحُم ناك : لُجَرلأ مؤُل ةّصق يه مالا 2 تەھ
 . برجل عرفو دعب الإ َنْوُفَرُْي ال نم مهلا أو ملا اتخلا

 . اهمال مي اَهُنوُعُس ناک ٠ هيه ٽن ۾

3 

 ا



 1۷ يعفارلآ قداض ىفطصم

 ةَياَوَرلَأ يف ن ينال لصَقْلأ هنم َناَك يذلا ِءاَرْذَعْلا ُنْضَرَم َوُه اَمَه : (ح) َلاَقَو

 : جليل نأ هلأ همي نأ تجب ؛ حو نأ نإ ةصنرم يه ذعر ْتَناَق

 الك ٠ اهي ٌضيرمْلا طاح ينل : ةَ َنِم ٍبْيِرَقب اَهْوْطْوحَي نأ ْيِنَبَْيَو ؛ اًمْوُمْسَم ْنْوُكَي

 ْنِإَو َءاَيْشَأ ىلع ُهَركُيَر « اهْف ذ َبْعَرَو اها ْنِإَو يشأ ُمَتْمْيَو ٠ هَل اًمتالُم الإ هَلْوَح ام ٌلَعْجُي

 . اَهْنَع َفَدَّصَو اَهَقاَع

 ْنم نِنِئَدلَأ نوال اَهْيِدْصَت دن يعامل نامل نك : (ح) َلاَق

جَر لک ناو 3 ونال ٌةَواَدَع اهسفت
 ب مَرْخَم محَر اَذ َسِيَ لُ

 . ٌجاَوُرلَأ يهو « ٍةَعْوّرْشَمْلا ةَدِحاَوْلآ ةَلاَحْل

 لاخلا هِذَم ىلع ََرْوكلآ مغرب اذ نم : يج يامال ةلكشملا دوك : ْتَلاَق

 يف يه ة ةَرْؤَكذلآ نأ ن

 يف الإ اًضْوُفْرَم َنْوُكَي ْنَأ ُبِجَي

 وَفَس ناک اَذِإ ْنِكَلَو : لاق و

 ' تاجا صنت مو

 ؛ جذل عينت يلا ٌنهفنأ دنر ... « حقتفْلا ٍجاوَزلأ ١ ةياتج انج وه : ٿلا

 ْ . َةَناَمَأ رح ال لَو يح لَ َنيدَتَْي ل ذِإ « هم ف

 3 ةثوثالا ْمْيِضَت اليك ِةعْوُرْشَمْلآ ةَدحاَوْلأ

 نْوُكَي ْنَأ يسع امف <  ِرّوَرُمْلأ جاَوَرلآ ١ رو ا

٣ 

 رشا ٍتاَمِمْوُمْلآَو 3
4 7 

 ٍ ٍ نم عاش حلا هَ يِ اوج نَلَع فرو

 د زب ٌةيعتنم اَنَأ : ْتَلاَقَق ٠ نأ نينار ؛ جفا قار رک اخ لع لوت مت

 ۰ئ ْيَأ « مّرْحَم محَرْؤُذ : لاق )1( . خلإ .... اَهِْحَأو اهِيِبَأَك « ةأرمْلل لج ال : یَا



 . «ملقلا يخو» ۳۸

 و ةنكاس تشم . . . ئَرْخأ « ِتاَواَو © َدْعَبَو ؛ ُتَمَذَوَو تَمَلَسَو ْتيَح ئ ؛ 6 الآ

5-9 
 ! اي برت و ٍةَقِلاَح وب َقث قالا ل يبل ِءاَكّذل َماَهْوَأ اي اعاد 1١ 8

 ! ُهديَعُي ایش ٍءْيَش كم عض نيل رخو مالخأ تاع درو

 يعفارلا قداص ىفطصم ش اطنط



 / يغ 3 لج
 ۳۱۹ يعفارلا قداص یفطصم ی وزد) نی ےک

 وع

 . ئحضلا مفتر دقو « رخل ُلَمآَتَأ (ةردنكشإ) يف َّيِطاَّنلا ٍلِحاَس ىلع ثلج

 . رْهّظلا ىلإ هيف ف ّدَْمَم ُدَتمُم َرْجَمْلا َنأَك تْيطَر عات نذل اهلا کلو

 ذإ « ُكّرَحَتَت : ةَماَمَع اَهِرَطْنم ف انار  ٍلحاَسلآ ىلع ٽر ِءاَطَقْللأ برع ْتَءاَجَو

 ٍبّشَحْلا نم حاَولاب ةَروَسُم اهن بع « فلآ ٍتاَبرَعَك يهو . ملا نول يف ريك هل اموت
 لَو جرذت يِ ذإ هن اورد نأ راَعصلا نِ اهن نم كر شفتلآ بنا

 3ك نم اًرْيِغَص نوال كلو ؛ ٍرْسَبْلا ءىطاش ىلإ هكر لرثتل عراّشلأ ْيِف ْتَمَتَوَو

  ْمُهَعَسَك ٌهَبَرَعْلا طَمُت ْنَأ ُنكْمُي ال ْذِإ اًوُطَغاَضَتَو اَوُسَمَكْنأ دقو « ِذْوُيمَو طبقو حْيِفَس

 ْنَمَو نتا ري اف نيالا رأ الل لَ اح اح اولادي و اوُسَبْكُي نأ ْنِكْنُي نکل

 َ . ويبأل وكيف ُبَهْذْيَس م ا اذِإ مهن

 ٌلاَمْطَأ ال ةكبش يف ٌدْيَص يَ مآ مهام قرين ُب اَسيَتْلُم اًطْيِلَخ َنْيِكاَسَمْلأ ِءالْؤَم رتو

 اوناك ْمُهِّكْنَلَو ٠ ابار ٍتاَهمأ دال اول مآ لندلا ن نابل ْمُهوَظنَم كدي « رع يف

 . ٍِتاَهّتأَو ِءابآ سِواَسَو
3 8 2 

 ساو عم تنا ام ؟ .. يلع نو م لا ور ١ دا لا

 e 5 أ رعود هو e : مل نهي اک مال كاع
 لقثأ هلعجي ةلمخت لا بيلا فت ف ريل هبحاصل لوق هناك ُهَماَجِل كلعو

 ِلَمَلأ يف تمد امف ؛ سفت ْتلَمَح ام لق هنأ بأ هلو «مَهْلأ هنَلِإ ُفِْيِضُي ْذِإ هوه امم َكِئَلَع
 2 5 ےس

 اَمَنإَو ؛ َمَأَسلآ ُتِلْجَيَو « طال آ ُلُذْخَيَو « َةَّقْلأ نهو ادله ناق « ةَحاَدلأ نموت الف

 ةنسلا « م 1470 لوليأ /ربمتبس ٩ = ه 1785 ةنس ةرخآلا ىدامج ١١5 « ١١ ددعلا ؛ ةلاسرلا (4) ١

 . ١٤٤١۳-١١٤١ : تاحقصلا « ةثلاثلا

 . ( رمخألا : ثْيَمَكْلأَو . ُدَوْسَألا : ْمَمْدَألا) ()



Ye؟ملقلا يو | . 

 مزعلا ربصلا حور اَمْنِإَو « ٌرْبصلا لمعلا حور لا ربصلا حو اإ « ُديّصلا لمعلا حز

 أر رخو ۽ ُبَرطلا ُهَفَحَتْسأَف اق « هامل نورث معدل ُمُهآَر

 0 3 ةا ْىَلِ | عزرا وه امن : هل لوق امنَأَكَو 3 ِهَتْفَسْلَكَو
 و

 لإ اهب َكَتلْصُو ةف < اهلا ظفتحاف « َكِيَلَع هدَللا ِترَّدَعَت اذِإَو « َكِتاَذ يف َكَل نك

 اًهْيف سل هادا تنا الإ ٠ ةا ماع اعط كعابط ك امت و ؛ َلَئَسَتَتَو ّنكفت نا

 ٌةاَيَحْلأ كَل َنْوَكَتف « َةَلِماَعْل عاطل ذم عم ٌرِعاَس عبط َكَل كيل . نير امك ةيعلأ ال

2 

 ند ٍلاَيَخ ّلُك يف َرُه حاولا َءْيَّشلآ اًذنَم نکو ؛ اولا نف دبا هیت اينذلا 9

 ¥ د #

ef mf oرم 7 ا 24 و12 هس و  <THE 
 ٍلافطألا ۽ اؤد ىلع مالل ونورت امال ؛ ءاطقللا لَ ناوم نار رل ينو

 َراَعَّملأ اهلا ئرخألا ِتَماَقَو ٌةَدَحاَو اًمُهْنِم ترحل هب ةَبَرعْلا ِتَنَكَس اّمَلَه ؛ ِنْيِكاَسَمْل 7 2 e ه ارم ر كر کم ا ا ها أ
 ر

 هم الخَو ُدَدَعْلأ هت ْنَأ ىلإ ٠ . . ٌةعَبْرَأ . ثالث « ِناَتْنَأ « ٌدحاَو : لِ

 ٍركَفْل ْعَجَو ْيِلاَثَو ١ ِهِحاَسفْن دعب يِرْدَص قاض ُدَقَف ؛ يديك ئسألا ئئضأ ! يِدِبْكاَو
 0 3 ما 03 2 رم ل م وا م6
 « يارم ىلإ تلقت ناو ؛ مّدلأ أ يف ئّمحْلآ سك هلع مهني يِنَرَعَو « ِءاَسَعْلآ ءال يف

 ا ہ4 ر ار ەر ی ےک

 يسار ىف اهناَمَرَو اهناكمو اًهْلْهَأَو ةبرعلاو
 لس س ےس 553 1 22 ر



 ۳۲1 يعفارلآ قداص ىفطصم

 بث « اعم اَنَقَمْلآ اهب ِناَءاَوَجْلآ َرَعَش واهو ائن ؛ ْتَمكْلاَو معدل رَواَحَتَو , فقر م ص 00 م 2 هال م 20 س 0
 ! نار و ام سار اَعَمَج ام

 غ6 شنب ةطرشلا لقب يآ بلكلا رع زج اذه لبق تنك : ئيلا نق
 3 72 ل

 داَرَم لك يف ُءْيِحَأَو ُبَمْذَأ ثْنكَو ۽ توم اهب عجز بث « ةئيكشمْلا بالكلا ِهذاَهِل َتْوَمْل

 هلق ؛ هرج يذلا لقا ربعي رش الو « اهكَكِسو ايفو ةئئدَْلا عرار نم بعضَ

 ف يف و رح الفي ثنسخأ « ءاطقلا املا مهرس َنْيذْلا راض ِءاَلؤَم ةع تلا

 . ةبرع ُهَدْحَو لقي مهم أم لفط لَك لظ نا يل ُليَحُب ب نکو ؟ وه ات يرد اتر

orيالا ر ےل ر ورعد و مذ  Eرع ل  

 « اًهَتَتنَأَو اهرذقأ ناك اَمَو « راذقألاو ةَماَمَقلَأ ةَبَر رجا تنك دَفَف اَنأَو : ُهَمدَألآ لا

 ُتْمْداَم ةكيبَحْلا اَهَحِئر ُدِجَأ تنك ؛ فَظْنَأَو ِءالُؤ لَم نم رهط تناك ييف ىَلَع اهو

 لاف نآلأ اًمأ « َرَجْلَأ ْتْمَعطَتْسأَو َمِيِسَّنلأ ُتْحَوْرَتْسَأ ةَيَرَعْلا ثكرت نأ اَذِإَف ؛ اَمْدْجَأ
 م مر ل 00005 راو 2 ثمر م عكر ع عمل هك م كرم کک كك م o e لا
 . مهِتَبَرَعَو ِءالؤلهب ترف ذم َنتنأو حّورَأ ذق َنَمَرلأ اذلَه نأك « هسفن نَمزلآ ْيِف ةئيبخلا

 ةيظقْلاك اهيا س 3 7 لا ا نالا ن ۰ کا لاق
 ةعطقل 2 ءارو نؤكي ذإ ء ماب دؤجولا لبقتسي ِناَوْيَحْلا نبأ نإ : تْيَمكل

 ْنَأ ْىَلَع َدْوَجْوْلأ مغرتف ء ٌفِراَص ُدْنَع اَهُفِرْصَي الو ٠ ادله الإ مآ ُلَبْقَت الو ٠ اهل ِةَمْحَتْمْل
 ٌدّرَط امك هئم رجول "مدرع ذقت ُلاَمْطألآِءاَْؤَم اک اًمأ ؛ ُهَتِناَوَف هيِطْعُي نأ َْلَعَو « اهب لقي

 IF ¢ وپ ر رعشن ام وس وه اذنه أ ىلإ نآلأ آلآ تيه دقو ؛ َِمْحَر ْنِم ْمِهِتاَهمَأَ مهاب هلآ

 . . . نياك نو سائل رَت د سكر 3
2 2 2 

 ! مشاه ابأ اي ِءالؤلَم ِءالولَم ٌئدْوُحْلَأ لاق

 ؟ يش اَي ةّتكّدلا يف َكَعْبَط كرت اَمأ « هلأ َناَحْبُس : مشاه زُبأ لاق

 « ُدالْوَأ اي ابكر : ٌماَلَسلََو ِدَبَرَعْلا ةَعاَضب مه ؟ اا َمُهْفرْعَأ ْلَعَو : ٌيِدْوُحْلا لاق
 ْعَمْسَأ ام لَك اذه . الو اَي اوُلْن عمرك د فش ترم هوووك لا لع



  aمّلَقلآ یخو 1

F7 r o 3 رو رە و 
 ةأَرْمأ ةيأو ١ لفطلأ اذنه ْنِم َجْرْحَيَس لجَر يأ ٰيرذَي ْنَم يرش د َتْيَل : ٌيذْؤوَحْلا لاق

 ١ ةلفطل لق ني نوت

 نِي ناک يذلا دولا ادم يع يف « ٍداَتَس اَهُرْمعَو تبل هذه ْتَقلَعَت ْتَقّلَعَت فيك نظن

 ههلمخَت َنْيَذَلا لافطألاك الاما يتبرع يف لمحا ُيِناَرَأ ال .. 137نْئكتَس ن نيس

 تاب وهو« اَجْلَملأ باب ىلإ َنلَمحي ءاطَقْللا الوم ّنِإَف ؛ مهرذُد بارا ىلإ تار
 ٠ ترب ته موب 2 25 م 2 25

 اَهْيَلِإ الإ لِسْرُي الف « هني الإ ةخايال ككشلاو تازاخلل .

 أ 2 ليو ؛ رولا هذله نم ل لاَبْلَأ ٌفساَك 2 ٍرْدَّصلآ قّيَض . 1 شاد 5

 َفِصاَوَعَ ٌركُسلاَو ةَراَعَّدلأَو َلْتقْلأَو ةقرَسل رّسلآَو َرْوُجْفْلاَو َنْرْيَجْل الإ یت َرَع يف لمخأ ال

 َعباَوُزَو

 . مهل بند الو ٠ نيكاست لاقط الم نك : مشاه ْوْبَأ لاق ا

 ْنِم ٍدَحاَو لک َّنِإ ؛ بوند مهسفْنأ يف ْمُه مهنا ريع « ْمُهَل ب ال ْمَحَن : ٌيذؤخلا لاق

 . "ةي بناها ُْهْئَدَكو ؛ ذل ني رذلاو ولاة ذر عرج إف ني ءالؤت

 ؟ َةْمَتاَلْوَأ تاَهَمَألآ راس دلت اَمَك الإ ْمُهَندَلَو ْلَمَو : َلاَقَو ولع هلل اح هبحاص عطقف

 ْلَعَو ؛ اتات ال ُهَفِلَتْخُم نيتهجلا يف ةَلاَوْحَأ نأ ا ريع « ٌدِحاَو ُلَمَع ُدَّنِإ ءْمَعَن : لاق

 ؟ َءاَعَمْلا ٌقِرْسَي ْنَمَو « َعاَمَمْلا ْيِرَتْشَي ْنَم م لاح ٰيوتست
۸ 

 r - جاّوزلأ الإ هم اَمَو همس سَ نَا زجع ۴ وم لأ نم ُثعاَب و

 اك : هرخآ ْىَلَع ُهلَوأ داَعَو « اقف عَجَرَو < طَحسْنأَو

 يعد 2012

 اَهَْع َبَمْدَو <« ةرثأ الإ اق لا تلح كلف هور ل لأ بان ل

 ْنْبَأ نوي الق ؛ ةَئْيْغَّضلَأَو ٍدْقِحْلاَو ر ألا ىلع ٍلاَجَرلِل ٿ ْتَوطْنأ ؛ اَعَم ُلُجَرلََو ٍلْجَرلَأ نوئ
 م 5

 یبا . اضن ِرْوُرُشلأ هذه م َنْبَأ الإ راع

5 

 . ٍتاَوْئَس عبرا نبأ هنأ داَرْمْلَو « (َنِلَع ِبَأ) لامن نم َنْيدلبْلا ِءاَفَرْظ ةر َلَح ةَْدلاب ديت (۱)

 جب َِدْشَرلُهُدِضَو . حاقس ْنِم : يأ « يحل هندو قفز

e 

 . عا ا بک



 YY يعقارلأ قداص ىفطصم

 لا رغب فل يفت « اوُدَلْوُي نأ لبق ةيسخألاو ب

 ينه ةاَيَحْلأ باَقِتر او جاهتبالاو حَرفْلا َرْوْعَش نب نف مك : کیف "کلا ناملار
5 

 الو « ِءْدَبْلأ ذم 0 ةئزألاو عرار مهل د ءال ت ا ل ب ای وتا ا

- (> 5 22 0 

 ا

01 

 ؛ الوم وأ اح اکري ْنَأ لب « ُدْيِلَوْل ایج نَا ِْنَح رهن لوط هادا تقر

 ةركف ىلع مهتغبظتو « ٍتْفَمْلاَو ضبا ةَرَحلاو ةا دزُعش ةت ْمُهَو كلَ متن
 . اًضِيَأ ٍلِئاََرلآ ذه َنْبآ الإ ِراَعْلآُنْبآ دوك لَ « لمل يف ِةَبْعَولاَو ةئبِطَخْلآ

 , وسفن ِدِرفُْم « برم ١ ٍفِئاَخ ساس يف ٍرْهْشَأ ةع انني هلع ب ي للتي

 نار نتا نب عع اا ٍقِفاَنُم « رسم
 )يلعب اد ُةَفِساَمْلا ِتَقْلَأ مو . فَلا ِساَسْحِإل ادله ر هس هيف اًئمدآ تاب اج

 ذو. قلم دقت كل إف ٠ تؤتي ب تز رات هلأ طيات ب ع

 الق « َنْوُيِسْحُمْلاَو سالا هلي اَمْهَمَو ؛ كا نم رش ٌرَخآ ٿم وهف ةاّيحْلآ ِءذلَه لمل شاع

 ةَدَتْمُم ةميرج حري الو ؛ ةثرُرْوَملَأ هعابطَو همد يف امم ؛ هرخآ ْىَلَع ُدْوْعَي دلو لاري

 . فلو ويح اهني. ياو نر اهب ةَ بالو « ةلواطتم

 يايا « ساّئلآ ْىَلَع ْيَدَمَتلآَو « شآ ىَلَع أرجل ُداَلوَأ تيار امك ءو
 ّنم تالا ةحاَقولأو « ٌبُحْلآ نم جراخْلأ ضغبلا مهو ؛ ِلِئاضَملاب ِءاَرْهَتْسالآَو « عْئاَرَشلأ

 نن ذأ الح تلت وَ أنت قلب کو ؛ ة اتقا نب تملا 'اميضالاو لجل

 . نسف هس اوُربَك اَمَّلُك انْيََف ايش اهَمْوُمُس ُمَمْجَن راو امد ْمِهِئفَو « اًيْنُدلآ نم
x الرسام ةأرملا َكْلي رم يذل ٍقِساَمْلا لُجَرلأ َكِلَذ َْلَع لنآ هحل الأ : مشاه وُب لاق 

 َناَك اَمَأ . مدال اًذنَم ىح نم َّمَظْعَأ ِْيَلَع ِةَوْهَّنلآ ُّقَح ناک . اَهْل هلله ْيِف اًهَرَوَهَو
 َوُم َنْيِكسمْلا طبقا اَدَم ن لع , رايتغالا ْيِف لوألا َوُه ٌرِخآلا ادم نوي نأ يني
 ثلاث نْيتثالأ نيب َلَخَد مناك نوعي ؛ اهنم هُلِواَحُي ام ىلإ عبا وُو « وتبحاص إس

 م يو هر هر هم 501
 . علب ئر كريت وهو « ْتَدَلَوَو ٿو : یا قلل



 ع

  0 PTEملقلا يحو »

 ُتاَنَمَلَو « اهلك هللا ُتاَنَعَلَو « لُجَرلأ َكِلَذ ْىَلَع هللا ُهتخَل : فْوُسَليملأ يذلا لا

 سل لجل دِ . وب ترار هَل ثامنا تل ةأْرَمْلا َكْلِي ىّلَع َّنْب َنْيِعَمْجَأ سالار ةَكئاَكَمْل

 « هُمِرْهَت ةَدَحاَو ةعفص ْتَناَكَو , ُهقِرُْت ةدحاو ةَفصَب تناك ذم « ةعْرَجْلأ هلم نف ايش

 . اًضَِأ ُمَنَهَج اَهَعَمَو « ُلْئاَضَمْلاَو ٌعئاَرّسلَأَو هم

 ول ةَعْيِرَشلأ نأَو ٠ اَهَعَم الُجَر َسْبَل اَهَل اًجْوّر َسْيَل يذلا لجل نأ ُءاَقْمَحْلا ملْعَت ل

 هذه َرَواَس نذل ره لولا ل هن ؟ هطلت نأ اَهْيَلَع ْتَمَيَح اَمَل جر هنآ تتقي

 اَهَدَقَم ىَلِإ َمِحَنْفَت نأ ديرتف « اَهَعدْوَتْسُم ةأْرَمْلا يف ثأر يبل ةاَيَحْلأ ةداَم يه ْلَب « َةأْرَملآ

 إيف و , عوق ذأ علا دعوت دك ؛ فتي امك وأ ئضر ذ وأ اًعاَدخ وا َةَوْنَع

 ر الو َةلْبِضَم اَلَو « ارش الو اريح فرغت الف ؛ َدَجْوُت نأ

 دقت ذأ فم يل نكمل بأ وقعا ةَقِعاَصللأ : ُنيِصْخَنلا بجي اَمهّيَأِل

 ونصح : ْتَباَجَأ ةَدَمْلا َنِكاَلَو . َناَكَمْلا اوُنّصَح : ُةّيِمالْسإلآ ةَمْيِرَّشلآ ِتَباَجَأ ْدَقَل ؟ مبل

 ! . . . ةَقعاّصلأ
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 اًمُهْنم ئَرْبُكْلا ٍتْلاَقَف « ِناَّيَجاَتََت ِءاَطَقْللَأ ِةَعاَمَجِل ِناَنَبِحاَصُمْلأ ِناَنَآْرَمْلأ ِتَناَكَو

 « ِةاّيَسْلأ ةَداَم َقْوَق امف ٍلاَمْطَألآ ةاّيَح نإ ! ِنْيِكاَسَمْل راَغَّصلآ ٍءالُؤلَه ْىَلَع اَنَرْسَح اَي

 ۹ يف يأ « ةاّيَحْلَأ ةَداَم نود َوُه اًمْيف َنْيسِاَبل ِءالُؤلَم ٌةاّيَحَو ؛ ْمِهحاَرْفَأَو | ميد ْيِف يأ

 نم مهجارخإ ِءاَلْؤَه ربو « اَينُدلَأ ماظن ف ْمُهُلاَخْدِإ هم نؤكي ٍلاَفطألا ٌُربكَو

 ٍةّصِقْلا ُءاَدتْبَاَو ُرْفَمْلاَو ُدْيِرْسَتلا الإ ُهَدْعَب َسْيَل « ْمُهاَيْنُذ يف ماظل لك َوُهَو «أَجَلَمْلا»

 . ةَنْرْحُمْلَ

 ْلَهَو « اًعْيَِج ْمُهَل ةَعْيَطلا ٍتَسْيَلا « سائلا داَلْوَأَك َنْوْحَرْفَي ال ملو : ئَرْفّصلآ ِتَلاَقَ
 7 و >2 3 8 ورە

 ؟ َّكِعَلوأل اَهَمِعاَضَتل ِءالُؤَم ْنَع اًهَتَعْشَأ ُسْمَّنلآ ٌعَمْجَت

 ِكِتاَيَح يف أدب مَ ُءاَرْذَع نيتبآ اب ِكَّنِإ ؟ عبط َنيلوُفَت ؟ ُةعْيَِطلا : ئَرخألا تلا

E 

E 



 ۳0 يعفارلا قداص ىفطصم

 امَّنِإَو ؛ ٍرُهش أ ةمسِت ِكِيلَق تخت نا يذلا ريِغّصلا بما كيب ييِراَجُت مو « غب ةامح
9 0 09 

 . الملا هوا اقا باج الإ مهن م ل قرم ءاؤم مج نأ

 را مهل | اهب ُرْظْنَأ يل ةئيلَبْلا نْيعْلأبَو « ٍلاَمْطَأ ةَسْمَح يآ اي ْتْدَلَو ْدَقَل
n yS 

 ل

 جلا تح 2 مهل سعب : : ٌيِناَسْنِإلَ بلقلا ٍةلص نم م َنْيِعطَقْنُم الإ ْمُهاَرَأ ام ؛ ءال

 ِهْيَلَع َلِبقُمْلا َمَعْلآ لمح لح ا ِهِرْكِص لع مون ؛م ٌلْفطلأ وُدْبَيَو ؛ رولا تح مه 1ع

 | بطل نك : هل ل رمان نر مع رص

 ام ىلع هس ُهنْيْوَرَو ١ یوه امك يڪ لا يلا زس هش وم َوُه ئيتبأ اي ٌحَرَمْل

 ا أ آ اهم ْتَعِرُب دق ةَ ٍةَماَع ةاَيَح يف ُءاَطَقللَأ ِءاَلُؤَمَو . وب َةَّصاَخْلأ ةاّيَحْل

 . تاهل ءابآلا نم ال مهمآ نم زودت أكو ٠ لاقل ٍضاَم مهل َسِْلَ

 ٌلاَمْطَأ هَ و ةَرْيْغَصلأ ِتَلاَق

 اوُدِرَط امك ةَلوُمَطلا قوقح نم اوُدِرْط مهن َرْيَغ  ٌلاَمْطَأ حم نيتتنآ اي َمَمَن : كلي ْتَلاَق

 هلت مل اهنا اللهم ن ٍناَنَح ْنِم ْفِرْعَي ْمَل ْيِذّلآ ٍلفطلآ ِءاَفّسِب ِكْبْسَحَو . ٍلهَأل ٍقْوُفَح ْنِم

 . قيرّطلأ يف هَْحَرَط اَهّنأ الإ اَهيمَفَش نم الو

 ِْمأ نيب هوري َناَك يذلا عِضْوَمْلاَك اًناَكَم ْمُهَدَحَأ يغب نَا ٌةَرِجاَع اهلك عيل َّنِإ

 ّ يَ

 يأ امرت ماما امج لك نم ةَريِهَص ةَ اَروُص الإ نبأ اي ُلاَمْطَألا ن
 2 2 ا

 ا يأ ۽ ةَلْيِمَجْل ةَ ريسافتلا لك ْمِهْيِوَ

 ؟ طبل
8 1 e 

 َنْيَذَلا ماعّطلآ ٍِلاَدْنألا ٍلاَجَرلآ َكِيَلوُأ ىَلَع نيم بأ سلاو ةکنالَمْلاَو لآ تحل الآ

 ن مهتلوجز م هِذهَف ٠ ةَلوُجْرلا ْمهِسْفْنأِل َنْوُمْعْرَي ! نبذل ِءالْؤَم َءاَسنلا اوُدلْوَأ
 e . مهباذا يه هذه 3 ْمُهلْوُفَع يه هذن ٠ ْحُفَتَماَهَش يه هذه < انْيِدْيَأ

 7 ر هو

 2 قاَّسْعْلا تاس َنكلَلَو « یشالتیو یس ب اهلك َِلَفْلاَو ٍصْوُصْنلآ ب تاس َن

 « اًبجع
 ياما



 E ١ ملقا ٌيَحَو «

 يقر اَهَّنَأَو ‹ ْتَصّلْخَأَف ٌةَصِلُخُم اَهَنَأَو ,ْتَقَدَصَق ةّقِداَص اَهنَأ ِةَأْرَمْلا ُبْنَذ َناَكَ

 ؟ تعدم بقا ِلَاَهْنأو ٠ تعجز يخت َونَأَو ‹ تالف

 ٍلَه ؟ اهل تفلح لآ ٍةَمرْمألا ةّيحاَن ْنِم الإ ْتَعَدَحْنَأ لَه ! ةئيكشملل ْيِدَِكاَر
 ؟ ديف يذلا بألا الإ لا كي نی عدت کر ایت یک اا الإ ْتَعَدَحْن

 ْيِفَو ١ تلد يل اهتمارك يف : حِئاَجَف ثالث ِةَدِحاَوْلا كتل ْعَجْفُت ْنَمِل ْيِدَكاَ
 بك امل نرو ابف نم امي ُهنَعَطَم يذلا اهل ْيِفَو « اهن ار يذلا بيلا
 ! ... ميل

 ثالث ٍلاَدْنألا َكِيلوُأ نم ٍلُجَر لكل َنْوْكَي نأ الإ ِةَْيبَطلا يف ُهْصَوَمُي ال اَ نإ
 مجاب لالو « ٍقْرَحْلآِب ةيِناَثلآَو ٠ ينشب ةدحاو : ِتاّرَم ثالث لتقيم ء حاَوزأ

 ةَراَجحْلآب
 7 و 3

 ٍلْفِط ْىَلَع ْمُهُدَحَأ َفَقَوَف « شو ٍتاَعاَمَج لحاَسلا ْىَلَع اوربت دق ُءاطَْللآ َناَكَ

 هبا يف ىو مّخشلا نت يهو هذي بنك ىلع هاو ويب نيټ اپ بعل يَ
 نْيَئاَم ُداَلْوَأ اًعْيِمَج مش : هَل لاَ 20 هتعاَمَج لإ ًاَمْوَأَ طيقّللا ىلإ ُلُفْطلَآ َرَطَن

 ؟ اَمُهاَدْخِ مَا نْيتآْرَمْل

 ؟ َةَبقاَرُم َكَعَم تل هذلَم ْتَسِيَلَقَأ تْنَأَو ؛ ناتار اَمُه : طيِّللآ لا

 ! اَماَم هذه ؟ ٌهَبقاَرُم ْىَتْعَم ام : لمل لاَ

 1 ٌةَبقاَرُم هذه ؟ اَماَم ْىَنْعَم اَمَف : ٌرَخآلآ َلاَق
 7-5 2 م

 ؟ ِةَدِحاَو راد ُلْهَأ مكلكو : لفطلا لاَ
 ساه لج اس ماش هرو ماش
 : اترؤذ ىَلِإ اًنْوُذَحَأ اًنْرِبك ئتَمَو . ْأَجلَمْلا يف نحت : لاق

 اَذِإ ٌبَضْعَت مث ؛ َكْوطْيِل اًئْيَش َتْدَرَأ اذإ أَجْلَمْلآ يف ئكبت لَعَو : ُلْفطلأ َلاَقَ 2 هره 5 سا اس مرو ا ع اے وم 2 لارا اسم



 YY يعفارلأ قداص ىفطصم

 ؟ دخلا اده ْىَلَعَو ٌدَحْلآ اده ىلع ِةَلبَقلاَو ؟ وللا شزقلاب َكَنْوْتِكْسُي ْلَهَو ؟ ديري
2 

 .نأ (اَماَم) َرَمَأ دَقَو « مولا ْيَبَرَض ذك يأ نق ؛ َجْلَمْلا ىلإ ْمُكَعَم ُبَمْذَأ اتا ادم ناک ْنِإ

 0 لَو « ُتْيِضَغ اَذِإ ْيِنَديرَت الو « تێك اذ ایش ٰینیطْغت ال
8 

2 2 3 

 يكشملا طيقللا ئّولف ... َةَرَشَع َمُقَراَي َلاَعَت : ةَرْيْغّصلَ ةَبقاَرُمْل َتَحاَّص اهر

 َريْذََو َعاَصْنَأَو ٠ ُهَهْجَو

 فرت تبتسم « ٌةَمِلْسعْسُم ان اهي أرقي ْنَم أرقي « ِةَمِيَي ِهْوُجْوِب ُلاَمْطَألا َْنَمَو »

 . « للملا َسْحَبْلا َناَسِْإلآ اًذنَم الإ ِمَلاَعْلا اذنه نم ِءْيَش يِ هَل َقَح ال نأ

 يعفارلا قداص ىفطصم ْ ةيردنكسإ



 0 ليج ل
 یی وزا ن) ىكش)  ؛ولقلا ير ۳۲۸

 ر لە دي مر
 يهو « ملسم يرصم وهو

 « ْيِلْغَي ِءاَمْلَأك هباّبش نم َوُهَو ؛ ال و.
AAT SF I ee 7 oي و هر  

 « ِةَيَِدَمْلأ وِذلَه نؤلفوي ْثَبَعْشَت قو . . . ثْينأتل ءات 5 نأ الإ وبي مل ثْيَحِب متقاثأ ْنِمَو

 نف ٌلاَوْجَشلآ هبأد د « ٍءاَسِن ُبَلُط َوُهَو ؛ َكَّلَه اًهِتيدْوَأ ي

 ترض اذه : ْتَلاَقَل ْتَمَّلَكَت ْرَل مَ قرطلا هتل دقو <

 | يف نايل الدوق نع كيان حتر

 ! . . . ِسْنَكْلا ِتاَبَرَع ْنِم ٌبْيِجَع

 روال ِتْدآَتلا ادله نوف اهْنَجَرْخَأ ذو «ُدّْسْفَت تبع اهب ُثَبْعَي « كنتو موت ةاتفلِلو

 ُباكْلأ َكِيالوأ ُهُرُوَصُي اَمَك « ُفْوُشْكَمْلا ُبَدَآلآ » ُهَْوُعَسُي اَمَو « ةر ةَمَسْلَم ْىَلَع ِمِئاَقْل

 حت - رر يهڦ . . . رحل ماهل ِنَ هولا ترها ةَ ةياسنإلا لإ اوك نذل

 + ٠ رهط نيج ٌرَهْظَتَو ۽ ٍلاَجَرلا تارت ى نكلكو ء ٍقْيِرَطلا ىلإ ال «اَهِتْيَب نم
 . ُبِجْمُي ال اَمَو ُبِجْمُي اِ اهتآزم نوب ْنكلَلَو « ُرْوُجَي ال اَمَوُرْوُجَياَمِم اسف نوَ ال

 ْذِإ ؛ ُهَدْحَو مسالا َوُه اَمُهْنِم ٌيحْيِسَمْلآَو ُمِلْسْمْلاَو « نيد اترو ميمي ال اَمهْنتنَأ الو

 وَ

 سموم ر 08 ت ل م21 ها 8 م

 اب َتْنَأَف ؛ َةَيَرْحْلآ ةيرح ال ٍدْيَمْلآ ةّيَرخ نيدلاو ؛ (!"للآ اَمُهَمِحَر) نْيَدِلاَوْلأ عضو ْنِم ناك
 e < فر 2 0 هما of ا يل مم a ر 00 م0 ٤
 ضر أ كتعسو اَم رح ادله لعب ْنِم َتْنَأ - ٌكَتكِناَوْيَحَو كرشو َكَتَواَرْضَو كلئاذَر َدّيَقَت نأ

 ْنِكَلَو ؛ ايقنرط ىلع مفتش « ةيزاسنإلل لمك م اَذنَه ِدْعَب نم َكّنأِل ؛ ُرْكِفْلَو ُءاَمّسلآَو
 0 يورو

 َيِفَسْلَمْلا ٍبَهَدَمْلأ ٍرْيرَْت ْيَأ ؛ ٌئراَمِحْلا هِلْفَعِب اًرُح نوي نَا َداَرَأَو فَسْلَفَت اًراَمح ْبَه

 « ةئلاثلا ةنسلا « م ١45 رخآلا نوناك /رياني ۷ = ه ٠١١۳ ةنس لاوش ۲ « ۷۹ ددعلا « ةلاسرلا 7 (#)
 . 7-5": تاحفصلا



 8 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ةلماكلا هيّيراَمح طِيِلْسَت :
 ا 1

 تير قالطإ يبي اَمَّنِإ اذه . . . بدَألآ نِف ٌيِراَمِحْل

 . ِدْوُجْوْلآ َّنِم هب لص ام لك ْىَلَع

 , ملا اَذلَم ٍتاَوَهَش ةاتفلأ ذه نوف اهب نحت ٍةَِلَتْخُم َتْيِلاَسَأ يف ْيَِّضق ْيِضْمَتَو
 ٍةَلّيِصَق نم َكِلَذ اَمَو ۽ درت ال ُثِيَح ْنِم ُهْعَتْمَتُلاَرَت الو « لص ال ُثْيَح نم شَي ُلاَري اَ

 يال نأ ٍلُجَرلِب اَِتاَبْنإَو « اَهناَطْلُسي عاتميشالا يف نَا ةربرع اهو « عاتينأ الو
 . انج نرش مني عسي اهنج لحن هلآ هذه َّنَأَو ؛ رضا ةو « راظينالآ هرم
 اًهَققَحَتَو اَهِع اًهِعْوُفْوِل نزيل « اَهِتبْعَرِ ةاَيَسْلآ ٍتَداَرَأ يه اذ ٌيِرْكِف لمح هدم اًهسفت يف اَهّتَبْعَر

 . ( حرفلا ) داليملا لم

 يف ةأر نإ ؛ اَيَليضَمِل لب « ةاتفلا ِءِذَم بذر نوَ ال ٍنيَّصق يِ داليا نك

 هيف لار ال - ٍةَشِحاَمْلَو مثإلآ رباك عَبرألا اهتاهج ْنِم ةَدوُدْحَم اَهّناََح ثّاك ْرَكَو - يار
 : يأ « قْلَكْلآ ردْضَمِب ٌلاَصّتالا : ْيَأ « ةَمْوُمَألآ ةتعيبط بلك اهلك دْوُدُحْلآ هذه ِءاَرَو ْنِم

 ع نم غلبي ب ع ب ِثداَحِب ُبْلَقْلأ اذنه هسي نأ اَلِإَوُه امو ؛ ٍنْيذلَأَو ةدْيَقَعل هلأ ٍلاَصَم لک

 رضألا اَهلْضَف ىلإ . ٍبِدْجُمْلا ٌرِعَمْفُمْلا اَهِلْضَف نم ضزألا َلْوَحَت ةَأْرَمْلا َلّوَحَنَت ىح

 . رضخألا

 ا مي يف اهبحاص ةاتفلا نِعذت يتصف يف

 . احلا عده ني الع ار اَمِب ستل فيض ْتَناَكَف ؛ امْيك نم يكل اًداَكَو

 ةبالخ ثاشْلأ بلخ ؛ رَدَقْل ةَمحَر يف لمم ٠ « ِبْيْعْل رَدْصَم ىلإ ٌفِرَصْنُم م اَمُرَكْفَو یتفلاب

 2 لب ذقن < نيلعملا وب غرا اهلك طاق اهتم ديالو دي

 رص جلا يف ايف ْىَوَد ةَعْرّصلأ كلت َعَرْصَث نأ ةاَمْلَأ ٍتكَشْوَأ اَذِإَف ؛ ٍةَعاَس َدْعَب قالطلأ ىلع

 . «! ريكا أ » : ِنّذَوُمْلَ

 ةواَمَسلآ ةاَيَسْلآ ْمَهََق « ِةَمِلَكْلا ُهيِناَحْوُر ٍبْلَقْلآ اذهب لصر ٠ اهيل يف هاما ْعَسْلتَو
 3 ا ا

 ىلع ُةَمِدَقُم اَهَّنَأ اًمُوُجْمَيَو « اَهَراَع ٌدَهْشَي هلآ نأ َْلِ اس هبت ٠ ةيِضْرَألآ ةاّيحْلأ ىف

 ةّرهاطلأ ةاَتفْلَأ نْيعب هب وُنرَتَو « ٍنكْمُمْلآ نع ء الضف ُلْيِحَتْسُمْلا ُهْحِلْصُي ال ا ام اًهسفَن ْنِم سفت

09 2 

 نم

 تاق ىلإ اَهبحاَض نم جا نع رتو ؛ يه يلا كلت يه تسيل يب مسج ىل اهسفت



PYمَلَقْلا يخ » » 

 رون كح  ةَمْوُمألا َْلَع رْوطْفمْلآ اَهلَق يف ناكَملأ اَهَل ْيِكْسيَو ؛ َوُه يذلا َكاَذ َوُه سيَ

 ف يو دلو ْنَأ لبق اهنذأ يف ُهَمَحْرَص ٌُنْيِكْسِمْلا لفطلا ٌحْرْصَيَو ؛ راف ا

 . . عراّشلأ

 هم یت ب لوک ابل هياط ال نم ےک يو فض ١
 ابكر يذلا سَند نم ةَرد وب سيل تح يق هين اهيل جر لَ ةباَحَس لِ دن مس عف
 ا يلا, رنا ترشا كل ايات س ن هَ ةَعاَّسلأ

 محا ُتْوَص ؛ تيز يف رع وَ نوفل اكو ٠ رياوهش أ نب ديف اًمم ْحِلْجَلَمْل

 ا يعل عی فوك لاک. عل أ رق
 ةاسلسلا ترص ْتَعِمَس مث « اَهِلَع ُدَّمُنَو ولت اهتعقعفو زيلتلا ترص توس

 | ْتّذَقتف ُنيَنْحَت اهتراھ

 ٌةَماَمَحْلآ ٍتَراَط . ضرألا ثٿ 000

95 
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 000 ةاَمحْلا ٍتَراطَو ؛ تاشلا ا

 ُباَوَجُنْوُكي فيك ِرذَأ ملو ء دحل ادله دنع ةّصفلا هاتي يف ْتفَقَرَف « ٍيِرطاَح دلت
 . ُتْمِنو « ٌةلطيابلا ُةَيِعاَوْلا هُمْ امك هلع ُلَمْحَي يركف ُتْكَرتَت ' ... اإ

 ' : َنيَدَصُمْلآ ربك ُحْمَي وهو دلا ةالَصِل دجنلا ُلُخدَأ ْيََأ ٍيِمْوَت يف ُتِنَأَدَ
 TTT نأ ميك

 مودم : بالا يف رطكلا جت اَمَهِئاَوْسأ ىَلع ْمُهْنِم بصل ُدجَت ؛ اوُمَحالَتَو | 1
 « تس ْىَلَج اَهَسَتَو « ّفَص َءاَرَو اَّفَض اْوْعَباَت ْمُهاَرَأَو : ٌدحاَو عضو همني اًكبَتْحُم
 رر اِلْمَأ نم تفل يف يه بح لک ۽ اَهِرِخآَو اهلا نيب ام ب ن زوو اک

1 
HF 

 ىلْغألا يف ال « ريت َلْصَف ةلبتشلا اهرم ةدحاو بح ة ةَركْلأ ىلع رهف هيف سيلف ٠ اًهلْمْشَر هي ع مل د شال



 1 يعفارلأ قداص ىفطصم
 ا ےس 3

 4 e ر r و ار رولا ره 0 و م فِ

 د و صلخأ فيك ذأ ال ء اَنْهَعَو ائهَه ثذتلا اددلتش ريحت م فقأو

 فصلا ىلإ يهتن ىح « جرف اَمَو اَهُمِحَتْفَأ ةجرُف يف ْمَمْطَأ َباَقَرلأ ىّطَحََأ يم يضم هَ ؛ ديف

 را قو يي ايو ادن انا ايش بارخملا بِناَج نإ رثا ؛ للا
 م اَمنَأَكَف < عم سلا تجب قا نلت ؛ رص ضخ سدنس ْنِم باي ٰيف َوُهَو ‹ كِل

 ذي ناک دَ ه ت صوم م مسج ل عل سر ل لو 3 قاض فيك ٍلُجَولِل ْبَجعأ انو « ميناج ىلإ دف تططحق نیسو انکم ثِيََو « اع ئوط

 کز ل كير مدن ل شا ن ناك ْدَقَو محصل هفضن بهذ َنيأَو وْيَلَع ْقْيَضَأ ْمَكَو

 . ءالينأ لَ ءدام
 ئف لمَ ذق رطأ ةكنالَم نم لَم هنأ سفت يف حيو ٤ له ِهْيَلَع سخا 5 22

 هيف َمَتْكَأَف ةيمدآلا ةرؤّصل

 : َنيذْل ُدْوْلُج ُهْنِم 1 ٌرهشقَت ٍتْوَص يف « ! ٌربكأ هلل ., نأ ١ : ُساّنلَأ مضَو

 2 ْنِم اوُلِهَج اَعِمَو ةَمِلَكْلا اُم ام سالا نأ َرْيَغ « مُر يترن ال - اهات

 ثنك ذإ « اجو همس جو ةا اهل لِ داك نينا ىلإ ذل أ ؛ ملل زمن
 ٍةَعْرُس ٰيف اب ْيِرْجَي اًراَطَق ناك اَناَبِإ هِضْفَت يف َدِجْمَمْلآ ن 3 و ؛ هَل اًبكاتُم وب اقصتلم

 وهجر ر ىلع الذل يو يت نَع لَهي يِحاَص تاڙ . رهيو جر ويف ام لكف بالا

 نِي هلأ يأرلآ ُتْعطَقَف ؛ ُلِعَتْشَيَو ُىِفَطْنَي لاري ال اًحاَبْطم كام أك ٠ ةَريبْكَت لكل رو

 ْىَّلَص ْمُهَضْعَب نأ ْتْأَرَق ْتْنُكَو « دجشملا لهآ ريكو مامإلآ ريكو ٌةالَّصلأ ٍتَمِقَأ مث
 : لاق ربك اَمَلَف : لاق ؛ ميَقِرْعَم ىح هلآ َنُْفِرْمَيَنْيِذَلأ سولا ِاَمَظُع ْنِم لر َفَلَح

 « ربك ٠ : لام ؛ ىا ولج نم حور دب َنَِل سج لاک يبو ته مٿ ۽... ها »
 هربت ةه نم عطقنأ دَ يل نأ تنظف « امرَع اهب مز

  ديطَنْسَيَو هح نم يني اَذَم ُهَتْوَص م ربك الف « َيِناَج ی ْيذَل اَمأ : اَنأ تلف



rملقا يخ »  

 . ىَحْصلأَو رْجَمْلآ َنْيَباَم الَمَل اًروُن ُتْوّصلأ ناك ول
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 ناك « ُلْبَق نم هلأ مل ناک ىح س« فرغ ْمَل ام ٍدِجْسَمْلآ َْتَْم ْنِم آو ُتْفَرَعَو نس مارس
 هر يف جملا يل َفَسَكنآَف ؛ حابْطِمْلآ يف حاَبطمْلا ِءْوَضك ِِناَج ىلإ سالا اذنه

 هريعك اًناَكَم الو ء دب جسما امف ٠ ةّدح ْىَلَع ايد يف ايل نم ْيِناَحْدَأ ِناَعَم ْنَع ٌيِحْوْولآ
 لأ 4 .

 نيف إف ؛ برشيد هلو نم جز ل | ممل حيِْصت وه لب ٠ ناكملآَو ءاتبلأ نم

 م اَهْوُحْمَي اک هله 3 اهون دْيَكلاَو ةَواَدَعْلاَو ةَسْفاَتْمْلَاَو ليات ا ا ٍعل

aو  

 ةيناَحْوُرَو < بَل ابو « ٍرذّصلآ ةمالَس ىلع م اي لك یف ارا
 ةالخأ نو ایون وش ء َةَعبسُ ةَهرم ةَرِهاط اط لإ ٍناَسْنإلآ هين

 َلْبَ هئاَضْعَأ نع ايدل 1 ا ر ا
 . َدِجْسَمْلِهِلْوُخُد

o TC 
 3 اًدحاَو اًَقْوَم َنْوْفَقَيَو « اًَدحاَو ٌءاوِتْسأ دجسم اس يف ُعْبمَجْلا ٰيوتسي ج من

 ْلَب « ُهَدْحَو اَذلَه لَو ؛ ةدجاو ةي يف اًعْيِمَج َنْوُنْوكَيَو < اًدحاَو اًعوشُم َنْوُعْشْحَيَو و78 م
 ْىَلَع ِمْجَوِل اَلَو ‹ ٌعاَقِتْرآ ٍسْأَر َْلَع ِسْأَرِل لف ؛ لل هلل َنْيِدِجاَس اًعْيِمج ضررألا ْىَلِإ َنْوّرَِي

 يف اهنَدَحو ةياسنإلا نت لَو . اطلس تا لع تا ذل َسِيَلَف مث نمو ؛ ْييمَت جَو

 ؟ اتهم اّلِإهَباَوَص ُمَلاَعْلا دج نبأ ْيِرْمَعَلَو ؟ ادم ْنِم َعَدْبأِب سالا

 وب غيرَ اَم ام لكِ ٍةَحْحَصُمْلآ ةَرهاطلا ٍةَدحاَوْلا ٍةَركِفلآ عضم هيت يف َرْه ٌدِجْسَمْلاَ

 اًمكَو < ٍلكاَسَمْلآ لكل جاو لح وه مٿ نمو ؛ سوو لكل دِحاَو رف َوُه : ا
 و

 اًهِئِناَعَمِ ضرك ْفَقَف ٌدِجْسَمْل ماي مذمت ال ْيَيِطاَس َدْنِع ُضْرَألا فقم رمل قش ۴
 و رس

 . ُهُلُخْدَت ال م نارذج تفلح ةّيباَرْتل

 1 Ri" 0 ا

E 

i1  
 ا

 e 3 د

 کر یف ؛ ۲ ٌريكأ هللا » : اهرخاَو « ةيكأ هللا ) : اًهْلَّوأ الإ ةالصلا ْئِف ٌرَحاَمَو 9 تو ر م عدس ر کود ر . ا٤آ ہا دي لا هز اک ايم

 نم ن نأ مل او راو ناب اهب دراصل ره ةريبكت رفع ىدخإ ةاَلَص لَك



 rr يعفارلآ قداص ىفطصم

 ص

 يأ ) ةَملَكلآ هِذلَه مامر ْنِم ّقثْوأَو ُدّشَأ اَيناَحْوُرَو رواتب يرايس 3 9 ؛ لب
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 ص

 يارو  ايتخ الأ ان نارد يلع َاَسَو ِكَلَمْلا ىَلَع ُتْمّلَس ٌةاَلَّصلا ٍِتّيِضُق اّمَلَو

 ةّصقلا ُترَكَدَتَف ُرِطاَوحْل ن ني نب كلمت وسفن يف ارث

 . اَذِإَف ؟ ٌريْكَأ هلآ ربکأ هل ' : ويا ميا يي هوكي هةول

 ! ةَكئالَمْلآ در كل ب لأ نيم نب ةزكب ذل رقت اَمَو أسأل :

1 

HE, 

٣ 

 دهوا اقا لَو

 ا ا 52 5 2 2
 ةملكلأ ٍتَعْضَوَو ؛ ْبَّشَعُ و اريد یل « ِناطْبيشلَأ ِْجَو ىلَع ِناتَمطَ اإ . م4 2 3 صار م o رص ا 0

 س سەھ ھا رس
 . ْتَجَن اَم يألب اَيألَق « مآ بزب ییز ندان و

cC u 

 0 لإ يذلا ُبْلّصلآ ُكِيِمَّسلآ ُدالْوْْلا َوُه ُهَتِكلَو « قير ٌروُعَش ةأرَمْلا سفت ٰيف َنْيَدل 0 8 عرب 2 م 2 2 و ت لە 52
 و و

05 

 ثعمَس اذإ ةكئالَّمْلَأ لوقت د اَذاَم ْيِرْدَتَأ ! رَ هل ا

 اک كأ هلأ ربك هللا : ننزل ا قد ْوَيلَأ نم ٍِتْفَوْلأَو ِتْفَوْلَأ ني

 1 یی قل لكل ميزت ينقال ق
E3  ¥ 

 اَمَءاَدِن ٍةَمِلَكْلا هذلَه يف ةايَحْلأ ُلِسْرُ مْوَيْلآ ّنِم ٍتاَعاَسَو ٍتاَعاَس َنْيَب ! ربك لل

 نيا تاعاشلإ جاف « تت نأ تاغاشلا نف تبا تلك ذإ ! نزلا ١ أ : فته

 ري لَمَعلاَو « َنَمَّزلآ وُحْمَي ُنَمّزلأ ؛ ٍةَعاَسب ٌةَعاَس ُحْمآَو ْرّمَكَف ء َتأَطْخَأ تنُك ْنِإَو ؛ ول

 . ولأ ٍةَمْحَر يف ريك لَم يه رمل يف ةيقاب ةقيقَدو « َلَمَعْلا

ê 2 ع 



 ٠ ملقلآ يخو» وأ

lendْعَمْسَي َنْيح سفت َناَرْيِم ُنِمْؤُمْلا لوا ‹ ِتاَعاَّسَو ِتاَعاَس َنْيَب وا ار سر ر تاس س ا ٌفرْعَيِل « ٌدْبْعَأ لآ  

 نازيم ٍتاَعاَسَو ٍتاَعاس َنْيَب هِضْيِرَمِل ُبيبطلا ْعْضَي اتك ؛ م ْنِم َضَرَمْلاَو َةَحّصلآ
 ةَراَرَكْل
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 نكت اًَمرَشِب ٍةَفْبقَد لك اح « رسل ٌلْيِوَط ٌرْمُع م ضزألا لَم ةع ف هاو ميل

 نال « سلا اَْيُدلآ ِتاَراَق دعب اهَمْوَي ناس لو مرفت ذأ بک ؛ هنأ یا عز وم اوي

 ؛ ٍرْضملاَو «رهطلاو « رج هلأ ّنِم : مشق ّلك دنع

 ِبَْمْلاَ ( e 2 ( رک ذأ : اَهَسْفَن ةه

 : رسالا اًهُبْيِجُيَو و کا لآ

 ٍَيزاَسْنإلا يف َنْوُفَّشَحُي فيكَو

 يف 3 ٍةَسْوُرْعَم ٌيعاَمِتْجَأ ٍءاَدِن

 ألا ةميلك يرد لبلاد ِراََّتلأ َنِم تقولو تولا ني ر و ا سهم ع ر ر یس

 ‹ ٍةَلوُهَسي رْيَخْلا ىلإ َنْوُداَقُي فيك ٌريِهاَمَجْلا َداَتْعَيِل . ريكا هلأ

 ّلُك ىلإ ةَباَجِيْسالا نورك ؛ ٍدِجاَوْلا تلا ٍلْهَأ عاَمِتْجأ تعم
 . هآرتس رْيغب ُمِهتَحْيِبَط
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 رم ال نمل نيد الو « برملا سرلا نب فَ . يلا علا ند نأ نقلا ٠

 ْ وودان لوغتو ٠ نية الأ م

 ا ١ فلق م دك ا ري ءال

 يعقارلا قداص ىفطصم

1 

 وه

3 



 چ
 اا

 تھ

 یر ی ىج
 ro يعفارلآ قداص ىفطصم ی وزد) ندا مکا

 ُلْيَللأ لدتا اذِإ ىح ؛ ةي ةي ةينَعُم ةصقار اًهَلْيَل يخت ٌةَبِعاَدُم ٌةَهكاَنُم « لد ةت ب م 1

 « اهيتيز نم ْتَجَرَحَو ٠ اَهيشَو تصف اعاد نآإ تكن  َلي فلا هبت هبتناو « ْيضْمَيِل

 ْتَبَمُد هٿ . كيبل مُلا كيلو ٠ كيل ملا : ْتَلاَقَو « اًحْوُر ْتَسِبَلَو اًحْوُر ْتَمَلَخَو

 ! . . . ْيَلَصُت اهّبَر ْيَدَيَنَْب ْتَماَقَو « اَهِيَلع رولا ٍتَّضاَقَأَو تَضَوَتَ
3% 0 0 

 مو . اَهِهْجَو نِ ّمطَسَل يغزألا يف ِءْيَش نِ رَقل رون عطس ول ۽ هَ ُءاتنح يه

 4 غو ةر رس 1 ا ناس ٹکا کم ےک َنَسْحَأ َكَل ْتَرهَظ الإ مْوَي ْيِف اَهاَر

 . ديل ٍتاَرطَق ْنِمَّرْضَنَو اَقيِرَب حصل ْيِف درن ِرْجَ لك أَو « ةَرحاَس ةَعاَعُش ِراَه

 اس نر اهي بوكو ا وأ قل اهب فلاب هل خو

 يف ٌةَرمَج نكذلو « ٌةأَرمأ اهذجَت ْمَل اَهاَلِحَو اَهِغاَبْصََو اَهِفْيراَطتو اهيو ٰيف ٹاک اذ
 َْلَع عضو نزا نإ... . ٍقارخإلا ةع انفو « بلو ٌصصنِصَبَو دو اهلك ؛ ةأرثأ رص
 . يدقلا ماه عَ, ين حملا فراس لا ل

 َنْوُكَت نأ تهت ةتفم ةضور هذه : َتْلُق اهيو اَهِصْقَر يف ةَئيَّرلأ كلب اهتيأر اذ

 ياقتا نام نرل نكرم فوقك « تاك

 َةَعاَس َمِييَرلا كفن يف ْتأَسْنَأ كسفت نم ةَبدْجُمْلا ةعْفبْلا ىلإ ْتّدَقَت ىم يهر

 . ةَعاَس
 ص

 کو

 « م ۱۹۳۴ ةنس بأ /سطسغأ 6 = ه ۱۳۵۳ ةنس رخآلا عيبر رهش ۲۵ « ۵۷ : ددعلا « ةلاسرلا )*( ١

 . ۱١۸۵ ۱۲۸۳ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا



  « ۳٦ملقا يو 1

 9 تو

 فلا َةَحاَرَص اًهِفْرَطِب كَل جِرْخَتِل « يّقْيسْوُمْلآَو صفرا ني ني ُةَفيرَطلآ اَهُحْوُر ُبِكَسَت
 . َرَخَآلآ ُنِواَعُي اتما ا نم

 ء اهَناَرْخَأَو اَهَحاَرْفَأَو ةايَحْلأ َقاَوْشَأ اهئاصْعأ ِتاكَرَحِب ُرّسَمُت اَمّنِإ اهصفَر يف يهو

 ر نجني ا ذل يف دزو

 . َةَمْلُظَو اًءْوَض ْتَءاَش اَم ٍبْوَلقِْل ُتَعَبَت ت ىهف ؛ اَهِبَْق يف ىف راه اَهَنلاَر ليلا ناك

 ٠ قياسي كا يب  هتاعتو اات تعا اذ كل ق « صقل لإ نع

 .. يفلت يف تخش ياقة ةَيبآَر ا يج اذ فت كل رخ « فاعلا نات

 ا ةا دم بارک وي تم ا

 لَك ْفّرَصُي َيقْيِسْوْمْلا لفعْلا نأ ةَكَرَحْلا ِنْوُنُجِب َنََّحَتل نِكنكَو « اتاخآ اَهْصْفَر ُنَجْيَو

 م

ELاَههْجَو يق - اهكجضَر امانا اترو اھیتفلو امو  

 هد

2 % 3 

 م تم اهنأو 0 ٍءْرضْوْلأ رُت ٍلاَمَجْلَأ رؤ م َعَم اَههْجَو لع ناب اهل يرل دهش اَهتْيأر الر

 اَنْيَع ال َّنَأَو ؛ اَمِرِهاَظ ىَلَع ةَمالَّسلَآَو نم شالا طب « ِنِمْؤُمْل اَهِبلَق ْنِم نصح ف ٌةَعيَْمُم
 2 2ع و

 اًهِلاَمَج ةَّوُق نأَو ؛ اتي اًضاروغأ الو ااَوَج الو الاؤشال ٠ يَا نواح ال ارد

 « وفل علا ربع اي بم ءاتشلا يف ات ربع تی اهم یف ام نز ٠ « اًهسفت ةو ٌرقب رهظتست

 ُهرْكُيَو « َةَرْيَحَو الْوُمُح َنْوُكَي ْنَأ باَجْعِإل ُمِغْرُيَو « َرِطاَوَحْلا مسيو « َيِعاَوَدلَأ فكي

 : امانا باهم مجري نأ تحل



 rv يعفارلأ قداص ىفطصم

 ٌةَشاَّسلا الإ اَهُهْجَو مق + اهيل ام نب ءزَص ی ھل اهني ف اهل اَول

 ؟ ركفلأ وأ ِبَْقْلا هيأ اّلِإِهْجَوْلا ْىَلَع ُنْوُكَي ْلَهَو « ؛ اًمْيَسلآ » هذاهِل ٌءاَضْيَمْل
 م

0-9 59 
orf f oe 2هه 6 هس سك كس  off 2oاذنه يف اًعمتْجُم اَهّرْمأ ن و « هيلا عجزت نيد ّيَأَر اهل ناك اذإ ةأْرَمْلا نأ ْيِدْنِعَو ميم ل. ل وو يومك كم  

 2 يرو ر ربا هر ص 0 ےس اوا ر ر . 7

 ِبَهْللآ يف مرت يل هتْوُايْلا يه كلف - وب ةلَمَحَتُم ةدرشخم اهقالخأ ت ْتَناَكَو « يارا
 2 م 5 3 همر: ا ا 2 | بسام 2 2 تر كك و و

 اهبئكرت ةعّيبط ىف اهل ن د ْذِإ ؛ اَهَتَدَهاَجُم ٍِلَوَأ ْىَلَع ةبرجَت لك عم ُّلَظَتَو « ٌقرتَْت الر

 ْ . يال بكرت ةَعِْبَط هب مزه ام َيتوُفاَيْل

 م عم 2

 رانا اشتراه لب لج كل ؛ كلت اَهَعَم ْتَيِقَب هذه اهل تيب

 ىَلَع ةلبقُم ىه اًذِإَف ؛ اهسفت ىلإ اًهْلكَيَو ء اًهِلَمَع يف اًهَباَمِع هلأ لَعْجَيَف ؛ اعم ةعنيطلاو او

 07 اَمَو . ةَلِهاَج ْتَناَك ْنِإ ٍةَحْوُضْفَم ٍقْرطِبَو « َةَمِلاَع ْتَناَك نإ ِةيِلْفَع قرب اهيراَستَو اهليالغَأ

2 

 َيِلاَخْلآ اًهُرْيِمَض ْمِجْرَيَو ؛ ِداَسَقْلآ ىلإ ِةَلاَحِتْسالآ هوَ ة اَهيف اً ةَدساف ام عابطب ٌرستْست د ْنَأ ٌدُي

 ةَْرَمْلا حبو « اَهرْيِوَض ْنِم ُنِلَتْي َوُه َوه اَهرِعاَظ ناك نَا غب « اَمِرِهاَط ْنِم لمي نأ الٍواَحُم

 ؛اهفُرَصُي اَمِل ةَمِصاَح ء باسألا هذه َةفَرَصُم « اَهتاَيَح بانا مكُح ْيِف كلو دغ
 ‹ ثاًرطضالآ ِّلَحَم يف ٌلِحَيَو ُراَرْفَتْسالآ ُلْوُرَيَو ؛ ُناَطْيَّشلأ هناَكَم ف ريو ُنْيَدلأ ُبْهْذَيَو

 اَهُضْعَب ٌتَتلُم مولا ادق « مكا نأ اَهْعَتْمَتَو َمْوُيْغْلا ُبْيِذُت تناك بلآ ةّمشألا ٌءىفطْنَتَو

 ئىَلَع َكِلَذِب اَهُرُصْنتق اَهِفْعَض ىلع ةَأْرَمْلا ٌرُصْنَت تاك يلا ةيماسلا ةَوَْلآ ُلَذْخُتَو ؛ ٍضْعَب ىَلَع

 مرتو « ةَقِيقَدلا ُةَمِلَكْلا اَهُيِلَْت « ِتْئاَهَت ىلإ ٍفْحّضلأ نم ٌةأْرَمْل اذ ؛ لاجل اءوُقَأ

 اَهَلذَتْسَي نأ َلْبَق اَهْعَمْط اَُنذَتْسَيَو ‹ ِةئيَرُم ةَبْطَر لك اهعادخنأ ٌقِفاَوْنَو « ٌهَِهاَوْلا ةليحلأ

 اًمْلِعَو اَبََأَو القَعَو اًييَ هت هسَحَو الض هاك يج نم كيد غب نکل ۽ ان :ف عماطلا

 . اهلخاد يف لأ ة ٍةَعْيبَطلِب تتت ل « حلل ِتْئَمْسِإلَأ » ّنِم ٌةَأَرمَأ اَمَّنَأ ولف « َةَفَسْلَقَو
 هَ

 . َمِدَهْنَت ْنَأَو َمدْهَ نأ هُناك ام تدقق نأ عب مذهل ىلإ ةهجوتم ةعيبطلأ ٍتَماَد اَم
 ر ےس

 0 كلَ ةمالَع تاك ْلَهَف . اَنِلاَجِرَو انتاَسن ْيِف ُنْدلآ َقَر ذقآ

 « مارح » : ةّملك : َةَمِلك نأ ال

 نِ رك دنع لَ مه قيال ريغَو ‹ يئال » ىلإ نه رْثكأَو مهرثكأ َدْنِع ْتَلَّوَحَت ذق « ٍلالَحَو
 ۶ ر 2 5 ا ت ص ر 2ث م

 َدْنِع اًرخآ ثطحنأ مث « . .. انوا جامو ء اونا هيلع ِبَقاَعُم » ىلإ ِتاَيَمَْلَاَو نابل
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  fروس دهر 2 ا 2 2
 حصن ال ةالصلا نا یسهد یف تا 2 ةالصلاب ةلؤفطلا دهع صم ی ئيذحا

E لت frre هو رم رو عت 5 عم ر 
 س نإ ءاضعألاب

 ها ر 3 ١ و ر 8 سو موه 3 0 ما مل
 دّيعَتَأ تنك ذإ « ةتدتع يسفن يف ادله ٌرقَو . | نب لإ دل حم نم رل دزي مل هدر

 ذ ةّيئلأ رضختسأو « ٌركفلأ ٌحُحَصأَف نعش ىف دَر ٌيِعَقاَّشل مامإلآ ب ِبَهْذَم ىلع

 .ئركف َحَبْصَأ َكِلَدِبَو ؛ « ربك لنآ » : َلْوُمَأ نأ لب : الا جلا اه ف يي محن

25 

 يب

 اللا

 حولا ىقبتل ؛ ٍتاَعاَسَو تا َتاَعاَس ب ن تاَوَلَصلأ هزل هذه لآ شا أ ةَمكَح الا و

 . َنْيَب فقَي نأ فاق ر هير ی تنر ف نیا ا

 َةَضِيِرَمْلا اَمَدَْب َّنأ َرَكَذ ٍةَضْيرَقْلا هذه ىلإ ُهَسْمَت َكَلَم اإ َرُه مث ؛ اًمِئآ ْوَأ اًنِطْحُم وبدي
 ىلع رْمُع ٰيف اَهِتَراَهَطَو سمت ةَمِئرَع نم لاري الَق ٠ َكِلَذك ٍتاَعاَس عضب هَنَأَو ١ ئرخألا

 . ٍتاَعاَس عضب ُلَمَع َلاَط امهم ميلف لاک ؛ ريَ الو لدبي ال ةَدحاَو ةَعْيِص

 ةي ةر ني مل ذاك ال « يأ ثنو كلذ ء يل يأ ترو : ةتفايلا تلق

 اَمُهَو َدَمْيّللاَو , ٍناَحِلاَّصلأ اَمُهَو اتيا َنَوُكأَ اهن سا نأ ُهَركأَف « يِماَمأ بصق الإ

 یر امك ْيِنُسْرْحَي - ِنْيَدلأ ةكرب - سَم ْيِمَدَق ؛ ِناَمِئِرْكَل

 ؟ . . . صقل ادله : تلق

 ثالث : ٍلهْسَأ ني شيلا سمتلأ نأَو « ةَصقار نؤكأ نأ َيلَع يضف لإ ؛ْنَعَن : ْتَلاَق

 « صفرا : ُدْيرَأ ؛ اَهَرِماَظ ُداَسَفلآ ناك نإ ؛ ِداَسَفْلآ نع اَهِدَعْنَأَو اَِيلَأَو ير

a 



 ۳4 يعفا رلأ قداص ىفطصم

 يف اَهَكلْمَأ نل يلو « وألا يف ن تخل اخ قزل يف َلَمَعْلا وأ « بلآ يف
 ةيراع يهو ِةَبجسَحَتُم ِةأَرْمأ نم مكو ؛ نمل َّنِم ُمَسِئَمْلَ اًذنَه ّىَلَع ماد ام نيت تريخَألاآ

 ُلاَوْسلآ َسْيَلَو ؛ ا ا تم حم يتم هوو تواس ني مک ۰ جذل

 يف َرُه وأ  طَقَف باي يف َرُه ىَرَت اَم لَه : اَذَكلَم عضو َنْوُكَي ْنَأ بجي لب ٠ َتْلَأَس ا

 ؟ ْيِسْفَنَو يبات

 ۲ ةا نع ىر له« وکی يعتلا ىلإ تح ني كرت عمك تأ اک
 . هلأ ٍلْيِبَس ْيِف ده اُم ٰيتيَع نكالَو ۽ صقار يَْيَع ئرأ ام وها ال. تلق

 . تاب ذأ ناي مؤ لع مزه وما بع : لق ل : ْتْلاَقَو ْتَكَحْضَتْسَأَف

 ِءاَبَو ْنِم ُيِنْيِمْحَي يو « ةا نم يؤرخ يذلا ام يرذتا نو ۽ ْينَعَأَو ٌصْفرَأل ين

 الإ ٠ نکلا حوال رولر ر قی رنج اا

 ألا نب الع لع ا العم يق ل لإ میت نو وترتب و یز

 مهسفنأل مهو ٠ نحمل ةَرْكِف ف يه ؛ اَهْبَلَع وأ اَهَل َنْوُمُكْحَي ٌةَراّطَنلاَو « َنْيِيِحَتْحُمْل

 . اوُواش اَمْيف
 هلا ٍةَقْيرَط يف يطب < ء مُهَحْيِمَج لب ٠ ْمُهَرتكَأ نأ زكنأ تشو م و سنع 2ع 0-0

 نمو « رْهَّزل نم هلم 3 مي ةف لالا اَدنَهَف « َنَلَع ال ْنِكنَلَو « سفن ْنِم َتعِبْْمْل
 2 2 و

 E 3 ا « ٍةَكيطلا يف ٍلْيِمَج لك ْنِمَو ٠ ٍقِِرطلا يف يشن ِةلْبِمَج ةأَرنآ لك نِمَو « ٍبكاَوَكْلَوِرَمقْل
 ا

 اَهِئِناَعَم ضخيي ٿم ؤأ « ٌةَمْيِدَق ٿ ْتاَيَرْك ايف ِناَسْنإل ناك اذ عاَقبلآَو ةتكنألا نم ْئَتَحَو

 سالا بْذَج يف باّرطضالأ َنِم اًهْوُجُو ُبِرَطْضَأ ؛ ىر اَمَك اتاق : ةت ِتَلاَق
 اهبل نأ نم ْتَمِلَس « اًهرْكَد َْلَع ٌمَمَطلأ اهلي نأ ¿ ْنِم ٌةَأْرَمْلا ِتَمِلَس اذِإَو . اَعّم مهعفدو

 ولات نيو تقيم هک : هتم ةنشاك يِسْيطاَتْغَم ا هَل يف . اهلي ل

 ت تور

 قق یف ام یر هك ىش ا ا رو ا ئ ٠ ل لك



 ) مقل یخو 0 م

EEدفع ىلع ةليخت فاصل يل عل  

 عاملا اعلا نإ اقل ل ا ا هله < باده لني نبل

 اَذِإَو ! اَهَبلَع اَهسْفتبف < ةأْرَمْلا ُلْجَرلَأ اهب ٌبِلْغَي تلا ةَوَفلأ َوُه عطا اذنه نوب ؛ يَ

 ٠ امري يف اَوَع ثناك نو « سؤ يوق لج ي ذ ةَأَرْمأ ْعَمْط َّلّذب

 ايا

 هْنَضَرعَو انكر ذق ةمكجلا داك ؛ تبرأ عاملا ب امو يملأ ةن لآ او تي مام ةأرمْلآ رشي َسَِلَف ؛ اهب ِروُعُسلَأ ُرْيَغ سلا يف ةعَِطل وجو نإ ! اج او

 اهلَمع ْنِمَو ‹ ئَرْجُت اَهِلَمَعِبَف < اهسْفَتل َةَرْطْحُمْلا وأ ةي ةَيقاَوْلأ يه ھ نوک و يف

 و
 ْنَع ُتْوَحَسَو « سالا ءايشَأ نم ِءْيَش يف َمَمْطَأ الا ييف ُتْدَحَأ اَذلَو : ُةَتْقاَْا تل و a2 هم را

 اَُمُمْوَض لد بعل نقي نأ يِنَحَو « ناله الإ لَ د نومك امف ؛ مهنيا يف ام لک
 « ّيِناَسْنِإ ٍناَويَح ِءاَزب نَا ُتْمِلَع اًمذجأ ْمَل ْنِإَف « ٍلُجّرلأ ةماهش ْىَلَع ُدِمَتعأ انَأَو . ُرِصِبُمْل

 وأ كك ةَيَسَم َنَسَحْلا ههو ذأ َقَلَح حقو ْيِنَءاَج اَذَِو . ةلبَقُم ِةبيِصُم نم ْيِرَدَح ُهرَّدحَتَ

 الف « ةالَّصلا ىلإ ُمْوُقَأ ٍتاَعاَس وأ ةَعاَس دعب نأ ترك « عقلا مهو هيَ وه ُهَقلَح
 وروي و ماب دو o - ص

 هعفصأو بضغلا رهظأَو . طخَستأَو هل ل طلع ‹ ْيِئاَذإب ناک ْنَِو اَدْعُب ادع لإ نم داری

 . ةلجخت نكلو هْجَوْلا ٌبرضت ال ةعفص اَهَّنِإ : ْتَلاَق

esو 6 ا بح  
 ( ٌديكأ هلل ُلْوُفَأَو ْيَلَصَأ نأ يِديَس اي فرع امأ ؛ ةملكلا هذله يه : ةتوفايلا ٍتلاق

 ا ل د
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 ۳٤ يعفارلآ قداص ىفطصم

 و س وور هم نرم را بيم 0 و وس
 ا اس سید ا o ماو مخ 8 "2 4 <
 .٠ شعتنتو قئتخت موي لك ُيِفَو ع ةالّصلأب شتتو صق َولأب قِنتْحَت

 ت

00 
 لوق لارا ال کاو

 ؟ اَدَم نكْمُمْلا فا
6 

 ا

 ؟ . . . ْتَلَّضَو ْتَصَقَر : اعرش فداَرتُمْلا فأ
 دا

 يعفارلا قداص ىفطصم



 مف

 يرجي ع
réىسيئوزل) ل 0٠ ململ يو » ظ  

0 

 ني باخ وجا ةازكلا ل: ْتَلاَق اَمْيَف 06 سالا ٍلاَمجْلأ د بج ةبحاص ئل ْتَلاَق

 نکن ْمَل ْنِإَو نِإَو اَنَعَمَوهَف َوُهَف ُناَطِيَسلآ ا . تاریک و اط « لجل : ت ثالث ٍدحاَوْلا لُجَرلأ

 و نعش« ركل نيدو وقل نبه ا فاق الوعلان. . هع
 ت

 1 وجر هيف نركب ُلْجَرْلا يه ةَلِكْشُمْل كلَ ؛ داقئأو ئّرخ لآ یف ٍبَحْضَأ ةَدحاَو

 ف 2 ١

 قيم هقيِقَح خي رجلا 8 0 ی فتا یک کا وک

 ترار ِتْفَوْلأ َنْيَي ن نأ مِلْسْمْلآ ْىَلَع َء مالل َبَج َبَجْوَأ اًدلَهِلَو < ويَلْرْتَم ٌفّرْشَو ِهدْوَجُو

 . ةالَص نِ اًجراَح حاولا ميلا ين

 ٍتاَجاَوْلا ني هضم يف نكي نأ ىلع لجل لمَ : ثان الح ين هلآ امن
 ؛ ٍمِيِظَعْلا هرجا نم يتئاَوْلا ٍلِماَحْلا لوق َمِضْوَمْلآ كلَ هلو ؛ ُهاَوَه ْيِف نوي نأ لبق اهلك

 . ةياَهتلأ ىلإ ل ا و للا ىلع ةر : َةَلانلاَو

 ؛ ةاّيَحْلأ هذه نم ةي ةَياَعْلل ل حْيِحّصلأ ِكاَرذإلا : ئَرْخَأ ِثالَعِب لإ لاخلا ذل ذه موق ْنَلَو

 ىلع ةرذقلا ُهَئلاَئلاَو ؛ ِةَياَمْلا هذه ْنِم كرد اَمِلاَقِفاَوُم ُهُهَرْكَي اَمَو ُناَسْنإلا حب اَم ٍلْعَجَو

 ءاَوّسلآ ىَلَع هِركَو ٌبَحَ اَ مكألا ْيِناَعَم ْنِم رْوُرُسْلآأ َيِناَحَم ٍجاَرْحتْسَ

 يف ٍقِواَسَتُم « ةايحْلآ نِي ِلْزَج ّيِوَق بولسا يف سلا عارفا يه كلَ ىلع ةلوُجْولا

 وهو ةَعالبب لسرتشم . ةيئاسنإلا ٍِلاَمَجِ ٍِلْوْقْضَم « ٍنيدلآ َيِناَعَمِب غلب « ٍعاَمجالا طم

 “م 140 رخآلا نيرشت /ربمفون ١١ = ه ١04 ةنس نابعش 15 . ۱۲۳ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . ۱۸٠١۵-۱۸١۸ : تاحفصلا . ةثلاثلا ةنسلا

 . ( ِءْرْجْل ادله يف « ٍسِئاَبْلآٍلاَمَجْلأ » تالاق ث ترم ) ()
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 . ةَيِماَّسلأ هتياغ ىلإ ٍلاَمَجَو

 لَم « اَماَرَ يف سل ِءاَضرإًادبم اَهِئاَضَ نِ نايل ٍتطقْسَأ ةا هذال
 عت مهِضْمَب مهما عار نم سالا طقس ؛ رش وأ مْنِإ يف الإ لآ حم وب َةلَماَُم
 وأ ٍةَلْيضَف وأ ةعيرش ىلَع جراح ُلُكَو « ةَعيِدَحلاَو ركَملآَو شفا إ هي مومي الف « ضعب 330 50 3 ده 6 ١ و 2 r 2 f" و م 0 ور 0 هم

 ةيفْرَتَو اَهيَبَحَمل َةَقَفاَوُمَو اهل اَراَثْيِإَو هسفتل ًءاضْرِإ َكِلَذ ىلإ عري اَمَّنِإَف « ِةَيِعاَمِتْجَأ ِةَحْفَْم

 ف هينا ٍْبَكَسْيَو طقاّسلا َيِعاَمِتْجالا ّفْضَوْلَأ ُهُسِْلُي 57 َوُه اذنه ُدْلَمَعَو ؛ اَهّظَحِل

 رف اًماَضر “هفت ئطغأ اَذِإَف ٠ ينعي قرش نأ هَسْنَت نضر يذلا لُجرلاك ٠ ألا

 . ُنياَحْلآ وه ميج ِءاضزإ يف يڍنُڄلاکَو 2 شالا وه دوم ِءاَضْرِإ يف رجاتلاكو ؛ ٌّصللأ
 هام

 . ةَرَجْرَج لَه ارج لهو < ُقِساَمْلأ َوُه هتلْبذَر ِءاَضْرِإ يف باَسلاَكَو

e م د 
3: 3 ê 

 ملول نِ لب ذق ردهم لات جر ةي لأ أ( هذلَه يف ُةَّصقْلاَف « ُدْعَب امار

1 

 ْتَفَسُك َْنَح ِهِراَهَت ُءْوُدُهَو هليل موت اف به د هب ةايعلا تكا م ٠ لاملاو بابك

 تنل نيل ةيعلاب َضاَعَو « ٍتَْلاِب نبل ذآ تقلا اهني ةه َو « ُهَيَأَر ْتَقََفَو « ُدَلاَب

 . ايلا
 ذأ يأ يلع يي « ملا ىلإ للا نوعي ام خوخ مدل ان ما ُتْدَقَف : لاَ

 َساَسْخِإ اَهَدَقَف ّن ّسحأ نأ هْبَلَع ريكو « ةَعاَرَضلاَو لذلأ ْيِتَْشَن يف نوعي مِدْقَف ةّلذل نيكس

 بألا اًذْنَه ْيَِمَّلَعَف ؛ اهنم َوُه عاص ْوَل اهنزُح لِ اهِعايض يف لوحي همأ ثُْمَت ٍلفَطل
 يف ئَمْلَأَو ؛ ءايربكو وُ هَل أل « ٌيِبّصلآ ناش ريغ هاش َناَك ُهمَأ دَ اإ َلْجَرلآ دا قبلا

 00 آل نياك از نع ات ذقت ناو هلم لر ينا يعور

 . لجو اي ذُح : َلاَق انش ئناَطْعأ اَذِإَو . ٌلْجَرلأ اَهِبَأ : لاَ ياع اإ اَمر نم اكو
 و ی ٠ ازار اَهييممسأ ال رمي مر نو ؟ لجل تيك : اق ينام نَع ياس اڏو

 .رهخو يف خلا : ننتبقب لجو مانتو . لكلا ونام نقل يلع نف الجر ي نا

 . «َُسْفَن ١ : ْنمالَدَب  مسفتل ١ : لْضألا يف 00(



4fملقلا يو » 

 ْرَأ اًراَقَو وأ < اهل ةو انْلك َْنْوُكَل ةيحّللآ َرِهْظَت ْنَأ َدْعَب ةَجْوَرلَأ ءيِجَنَق 5 دف « وراد يف َةَجْوَّرلَو

 ةاّيَحْلآَو ْجَوْل ْيِف َنَْداَوَس اَعَم اَنْوُكَتل وأ « ةر ةَ وش وح اُها دَور 3 لاح
2 25 3 

 َءْيِجَي نآ هتليح ٰيف الَو نأ دي يف َسْمَلَف ُرْيِغَّصلأ ٌلُجَدلآ اه انآ نيل ٌةيحّللآ اما
î 7وارا 17 ر 1 أ  

 ةثالف نإ ! لجل هيأ : ل َلاَقَو راهن تاد ْنِنَءاَجَ ؛ هتلْيَحَو هدي ْيِف ئرْخألا ٌنِككَلَو

 . اَهَلُجَر كنف كيف ىَرَتِل بمذاق كنم َيِهَ مولا دن "'َكِيَلَعٌةاَمَسُس

 يذلا ٍلُجَرلِل ُتْلُكَو ؛ ْيِنَجَهِنََو َكِلَذ ْيَِحرْفأَف « ئْرَقْلا ٍتاَوَذ ْنِم ٌةَلْفِط هذن ُهئاَْفَو
 ريو amore | ر

 لجرلا يأ اجور تحَبَصَأ : ىلقع ىف

 ر

 املا ني تا أ ثنكف ‹ ْيِئاَِرْبكَو ذِئمْوَي ْيِرْوُرُغ َرْه ْيِلْفَع يف يالا لجل اذه نار

ر وَ لفط ُتْنُكَو ٠ ةَقاَمحْا نب ةقاَمَحْلا يَ إطخلأ دعب
 . ليو ةي وذ رو

 م. ا

% # # 

 ُتْيَضَم اَذِإَو « ُتْيَضَم ُتْمَمَه اذ « ٰيسفتب اَدَتْعُم يأرلآ َبْلُص : َكلَذ ىلع تاشو

 3 أ دي ئل َرَسْكُت ْنَأِلَو هيف ْئِسْأَر َبَكْرأف ُرِطاَخْلأ يل َرطْخَي ن الإ وُ اَمَو « يول ال
5-2 ٣ 

 َدَعِبَأَر ٍلاَيَح بدأ الايَح َكِلَذ َِْبَسْكَأَو ؛ ةكخ ر أ ْيَأَر يل َرَسْكِي نا ْنَم َّيَلَع ْنَوْهَأ
 م هو ص

 97 فضنل اَمَقَر َرَّشَع انآ يهو ةَعاَسلأ يف ٌرظْنَي يذلاك يعدي اطنخ ايندلآ لَ طاب

 . ةئَّسلل اًرهش َرْشَع نأ اَهعِلاَطُيَف « ٍدِحاَوْل
52 

 ر ےس

35 

 دلا ةلزغلا يقرر , ةوئفملا كهف واج لاخلا قي ن یر ْتَماَرَتَو

 ةَعيبْطْلاَو ةَرْكْفْل ّيلَع تيك < ساقلا ٍلاَيَحْلأ َكِلَذَو

 يف أطَسْلأ نأ ٌدِقَتُْم ةن كي عع ناتو ٠ جو تنل نإ طل ليوَج تشكر

 « ةغبات ُتْسَلَو ؛ ؛ لف نف يذلا َلْيهَجْلا ءْيِضَول لجل ُرهظُت ال يه ْذِإ . . . ةأرملأ

 بجي ؛ ٌجَرَرَتُم لر َيِلْفَع ٰيف يذلا اڏو ؛ ٌيِرَمبَع ُلْجَر ْيِلْفَع ْيِف يلا َلُجَرلآ َّنِكلَو
 . ايلُعْلا سراَدَملَا يف دالا ِةَرْشَع ِدِلاَوَك اني ائيزَر نوكأ ْنَأ لفْطلا ان َيَلَع

aت  

 ديت ره اذه قر . « نل هبوط 2 : : فعلا لب مولؤتل عجل ير رعلا ريبعتل
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 7 رو

 ْتَبَبْخَأَو ْيِهْجَو ْيِف َباَبْل ِتَقَلْغأَف « ْيَجْرَر ( اف ) ئوأ َكِلَذ كب ُتْبَمَدَو
oe Aو  

 َينءاَسَو ٠ حو ٌةَعاَط ال « ٌناَيْضِعَو روش ادله نإ « لجل هيأ : سفن یف ثلقف ٠ تم

 بال ) ةَرْوَص ئنهذ ف ٌكِلَّذِب تست تس « ردنا اهل تَرَمَْضَأَ « ىلع ٌريكو ْىِنَْعَو كلذ
 ص ا » َ 7 ر ا

 ةي ةبئاغلا ُهَمَجْوَز بْفي يذلا جلا فَ يِ ام ٍةعيرَطِب ناكف ْلْجَرلأ بش مث : ّلاَق و ق كم. كرم و ےس و ج

 . عنا ٍرْمُع ني دس ةا ز َوُه هپ ومي مَ ُلُكَو ءَ َْلَع أَم هيا نک : لنوع
 هَل ْتَضَرَعَف ؛ لايو رف معو سك لج حْضأَو ٠ ةيلاعلا ويسرع ىلإ یت أ دق َناَكَو

 ےک ا

 يب ةا الإ اةيجاص ىلع نهن ام « املا سوادا يه لعلب نضرب يوللا ق

 ذكي ْمَلَو . . . ةأرَمْلا َلِئاَوَأ الإ الآ ِهذنَم ْنِم فرعي ْمَل (َلُجَلآ) نأ َدْبَب . . . ٍناَحتْم
gp 8 و 

 ىلإ جر بفض دب تفز ؛ تلك تبيع وربع ىلع تیمش مس تح اًهِرِخاَوَأِل ُفِرْشَتْسَي

 5 ¢ 5 ٣ سم 2 رو 1 ےک ےس

 ‹ ْعْيِطَتْسَي امم رثكأب ارح نوک نأ ْبجَي هن اَهَسَرَد يَ ٍةَفَسِلَفْلا نم لجَرلا َفَرَعَو

 . ئِ ِتْنَأَو كَل ات : ِةّيَرْحْلِل َلاَقَو « ف ِءْلِمب اَلا . . . تكلا اده نم راب

 ةيرحلا هيلع تدر ام َعَرْسَأ امف « ةبرحلل اهلا

3 3 2 

 س نهم زان + ناس عي وللا د بابْلأ) لع ْئَضَم ْدَق ناکو : رخ لوق

2 
 #7 سماع ص

 هلْهَأ لوب « هل ةاَيَسَم كلذ عم 17 ؛ ٍةَقلْخُم باوبأ ةعست ةَيلْفَعْل تجر نيَو باشلا

 ِتَسْيَلَو ؛ َهَئاَيَّصلَأَو َءاَبَحْلَأ الإ | مَنِ (ُقَلْغُمْلا ُباَبْلا) َسْيَلَو . (ةَناَلْفَو نالف) : اَهْلْهَأَو
 هَل هاما ْئَمَس يذلا بلآ نبأ الإ تمل َسْيَلَو ؛ َرظَتنُمْلا َفاَمَعْلأ الإ ِمِئاَرَو نم ُهاََمْلآ

 . ٍمكُحْلآ ةَدفاَن ّقَحْلأ ةبج ةبجاو عيش لإ ئيرقلا تلو ؛ ر همْسَأ ىلع اَهَسَبَحَو

 ُدَيَفُم ُفَرَّثلَأَ ِرْضَمْل ادله يف ِءْرمْلآ ةر نم غلب اتم « فرا فأن

 ىَلَع هِلَوَأ نم اًمِئاَق ِرْضَعْل ادله ٍجاَوَرك َنْوُكَي نأ يعبي ال َجاَورلأ ن

1 

 ت ١

 نأ



 ٍةَسِحاَفْلأ ْيناَعَم
 نم َةَياَمْلآ اَهُهْجَو لي نِ  ةَرْسُألا ءاَنِل يه اَمَّنِإ ةَجْوْرلآ نأ « ِةَليِصَمْلا ٍلَْأ َدْنِعَو

 0 5 م

 ؛ ماريخالا نف (ةيمْسَر) قمح ةطلس وذ هجر لاح ّلك ىلع وهف . علب ْمَل ؤأ نسل

8 37 9 

 يه مَنِ 3 اَهِجْوَرِل تحل َةَصلْخُمْل 5 | ةَرِهاَطلأ َةَج

 دنع ُهَسْفَن عضو < َناَهَم وأ ةَماَرَك ئف هسْفَت ْنِم اَهَعَضَو اَمُيَحَف ؛ دبر نيَو اهر َنْي ماعم

 . عضوا اذنه لم ْيِف رش

 ن ْنِإَف ؛ َّقَحْل وح أ؟ َلاَمَج ٌةَلْيِمَج يه « ٍةَلِضاَف ٍةَجْوَر لَك نأ ألا ٍلْقَعْلآ ٍلْهَأ دْنِعَ

 . ٌةَمْحَدلاَو هدوم ال ْتَبَجَو « ٌتْحْلأ بجو

 اهَلَمَتْخَأ ناق ؛ ُهُنَءْوُرْمَو نيران يِ الإ لَا ةجذ َر نَا « مَرَكْلاَو ةَءْوُرُمْلا لْهَأ َدْنِعَو
 2: يت

 م
 مارك هيف َسْيَل لجَر هنأ نلعأ اَهَدَبَن ْنِإَو « مير لر هنأ َنلَع

 « تْحْلأ : ةَرْيرْعْلا هطرَتْشَت اَم ةلماَكْلا ةَجْوّرلَأ ٌطْوُرْسَ ذه اغا تتل اطل دلي نأ

 0 3 د

 ثار وراتب ني ملف or ٠ مو ... ٌبَرَعَو تاق: اوو ا

 تم ليش لجو نو « تلو مارح نف :ويتنر نإ لأ ذآ تنش تعش ْوَل تح



 EV يارا اص يطعم .

 ُداَكَم ِناَكَمْلا يِ ْلَهَف « اَنُم اهلك اينذلآ ِتَسْيَأ : اهمشجب يل لوق د قصت ؟ يئي
 "قلت ادع : لوق َ يح ولك فهل را نل ر طخ تف قرتفنو ؟ اته

 اّهمَف ىلإ َكَتفْلَت « اعلا نب ةر دب يفوا ني الجو , أ كك اه
siت ے7 ص 07 ر <.و م 2 امم 1  eيم  

 ملأ ريبعتلاك هنيع ِتفَوْلأ يف اَهّنِكللَو « ةّيحتْسُم ةكرح اهمْسج ىلع ةَكَرَحْلاَو ؛ وْلُحْل

 . نرالا لادم نف مسجلا

: 1 

 : ُلْوَُيَو ظعيو ْحَصْنَي ْيِذْلأ ُلْقَعْلا اَذلَه اّمأ ؛ َيِلَقَع وه  eSوم ع همس تاس يآ 9
 دم 5 م ر

 ُبِحَي يذلا ناطيشلا وهف . وش الهو ريح اذنه

 ف ُلَوُقَبَف  ُجاَوّزلآ اَهُدِمْخُي ِباَبَّشلآ َنِم هرز اهْبَسْحَيَو « ُهاَنَق ةّضقب ُبألآ أَو : لاَ
 2 رنا لك وُ أ نفخ ثي نم نونا ةر : داتا نأ | ٍنْيتَرْظَ ٍلُجَولِل نإ : وست

 ةَقيَقَح يف َنْيَواَستَي ْتْيَح ْنِم َّنَِْلِإ َةَرْطَنَو ؛ ّيِرْعَشلَأ ٍجاَرِمْلاَو ٍمهَولآَو ٍلاَيَحْلا ْيِف ئرخألا
 َلْيِصَمْلِب الإ نواف لو ئزخألاك وأرنا لک وكم ۰ ئياتنإلا ماريخالا ٍةَعْيبَطَو وتلا

 نبل بلابل ةَرظَلآ ٌرْظْنَي الف « ِرَّصَيَو نيد وذ اعم جر هنأ َّنَأ تل رقي . ةا فر 2 8 و 2 -
en 

 رەس
 ىلا ةر يهو ُكتِتاَفَمَو جلا َنِساَحَم نمل لات ال ل « ةدجاَو أَم مق ا 5

 اهر ادال دل ةْرَمْل اَِيَلَع ُحُلْصَت الو « ةَرْسْألآ ءا َنْوُد ِرْعّشلآ ء اب الإ اهب موي ال
 . اًهرِعاَشِل َيِناَعَمْل ذلت ةأْرَمْلآ ل

 ٍةَلْوَحدَم ٍةَرْيِصب اذ « اروم اتوم اقشاَع ناک اَمّبُي هبا نأ َرَدَقَ ويأَر يف طاح م

 ْنِم هيرو هله راحو « ِتَعاَط ْنَع ُجُرْخَيَو هنأ ىلع ُهَرمَتيِف ١ ٍثاَلُم ٍلْفَعَو ِءاَوَه بلف
 ُنِلَسْلَاَو نيدلأ هيف ِتْيَب یف امنا ءار وهو « ُهُدِلاَو وه ُهّنِ َلاَق نَا دب ٠ ٍةأَرْمأ لْجَأ

 ٍةَدِساَقْلا هيلا ٍلاَمْعَأ نم الَمَع الإ وك ال ةأرماب شل ةَبراَحُم أَو « ةدْجَللأَو ٌَماَهّشلََ
 (ةئرخلا) ملك ي اتفينالاو ا فلا يَ تخت ج ' ٍتنملا

 هيو قتال نرش زب كألا يكب کو الع نب يش هن كي ل "زی

 ْنَأ ْدَدْجَأَو ءاْنَدِب ُفَرْعَأ ثألاو « اَعَم نالو بألا خيرات ُداَدِتْمآ َوُه ٌلْسّنلآ ذإ ٠ ّنُمْوُراَمْخأ



 . ملقا يخ ۳۸

 ٌبْحْلأَو ةَوْهَّسلل ال < ٍلاَمَكلاَو ٍبَسَحْلَو يدلل رات « ٍةَرظتلا اليخ نِ أب وكي

 يف هَّلَحَم لب ٤ قالخألا باَّوْبَأ ْنِم باب ْيِف ٍقْشِعْلاِب ضاَرتغالل ّلَحَم الو ؛ ٍةَعالَسْلأ نونو

 . اَهَدُحَو ٍتاَوَهَّشلأ باب

7 
 ورح  ٍنَْقِشاَع ْنِم ُءيجَي يذلا دولا نا ْبآلآ َمَرَج مٿ نأ كي

 لب بحل لبيس يف عسل تن َو اَدَْهِلَو ؛ ِةَبهتلْمْلا اَمِهتاَوَهَشَو ةبسفلا اَمُهَضاَرْمَأَو ني
 ةيدزألا ةئيدملآ هم يف يَصعْلا فنا ركي ادق َدَهِلَو ؛ اهلا يف ِةمألآ باكو جاوز
 . بقعا يذلا ليلا ىم ِداَسَمْلآ ىلإ يم دَ َوُهَو الإ ليج ياي الق « ُداَمَقلآ اهب رشي

 يي (قلعُملا بالأ) ى عرس :.أ تح « وب ُيَأَرلَأ ی ىه ْتيَح ىلإ بأل ¿ يهني ذکي ْمَلَو

 . مْيظَع ٍلاَفتْحأ يف ُءْيِجََس ةَ . . . ميما و هنئال لنمو ف ةاقزلل

u ©م سمك  

 نؤنج هباصعأ يف ثري ن

# # 4# 

 عم AN هنآ ا م Fel ol سام 2 2
 ( هئم ىقلُي ال ٰيِذلآ عضؤَملاب ٰيِمارتحآ نم ْيِبأ ناک دقو ؛ يِنْوُنُج جَو : باشلا ل

os 5 -هو وقوع عا > ر ا  IHب  

 وْيْلِإ ثْيضفأَو ٰينزح ُهتثَبَو ا ٌدْيَأتَأَو ٠ ةبكللا وب عفذتسأ ْيَمَع ىلإ تالف

 .٠ e 0 5 س 4 2 1 2

 ءىش لک اولعْفأ : ْتْلُق امف هَل ُتْلُقَو « نأ

 و رۇ اما اقا انا ی ا ل تاو نب اک رکنا اَمَو ؛ ّيَلإ اهب

 نس ئقاذتلا عي شلت يآ ديال نرل ادله ْيِف َةّصاَخَو « ةَءْوُرْمَو اوت اهل يِْمَس

 لاو را 3 ل رجالا 3 3 شالا َبْلَقْلَ رکا ع َتاَّدَجْلأ

 . نصل ذأ اطل كبت يو لأ لتي نأ 8

 anaes ْئسْفَنل ُءاَشَأ ْنَم راتخأ وح دلو : تلف
 ر

 و

 ْ دو الآ ؟ ایسنا لا ري : دات ذأ عيان نهق « مع مَع او تنك نإ : لا
 ؟ اًنيَرْسُأ مذَه ٰيفَو نح اتي الإ ارح هم ەگ



 8 يعفارلآ قداص ىفطصم

 َتْكَرْد « اوز وأ اداَدَح وأ راجت تنك لَك ‹ ْمّلَعَتت مك كَل : يلع ع
 2 1١ مة و رب رب هو

 أ ذل ن / وغرام مه « عوضخلا | هذه ةأْرَمْللَو بحل : َنْوُعَضَحَسي َنْيذَلأ نأ ةاَ

 0 غار تارا لَك ويلك یف يضفي نأ دا

 را 5 قئاًقَحب نارات ء ةاّيَحْلا يف دزؤياتشلاو 2 . نيل ف ليال 8
 - 5 م سواح الذ >

 او 9 7 هلم نإ 4 ر 57 ؛ ةأرملا 0 الار ةأرملل اگلا نمو
1 1 

 2 م 00 3

 : مقر « ملسم ] « ِءاَسّلَأ يف هللأ اوُقَن ۲٠ : ذكي قي نك ذكو ؛ تسكر لع نہ وضع
 و

 ر

 م م نت باج نب نو الا نأ ۲۲۰۷8 : مقر هام نیا +۱۹۰۵ : مقر فواد ریا ۸
5 

 نأ يدم لو ٠ اي امر ُةهاَركلاَ لايف لق لع اهي نمد زعل ؛رفأ
 لاج زو قو بف رتل هوز او یت م َّلُك َّنَأ ْوَلَو ؛ م

 ُتَقَوْلا ْئِضْمَيَسَو و ٠ اَهباَيْسَأ م َمَعَو اَهِتْفَو ُماَعْوَأ يب اي هذلهو . اَعْيِمَج ٌءاَسَّنلَآَو

 ياو قا اَمَبُرَو « اَدَغ نَعَمْ َوُه َمْريْلأ جضاَلأ ناك اَمّْرَو « ُباَبْسَألآ

 َكَدْنِع نوكأ ٠ اَهَّئَْيَسَو اهنلإ َتْنَسْحَأَو اَهَتْمَرْكَأ مث ٌكِيَحَر تاد تحن ال ديمو
 اَهَل َنْوَكَي نأ 0 نع مرا مرآ لَو ؟ يلع ٍلضَفْلآ ذذ كن امْوعَش ْنم َلَمْجْأ  rل  Eيف 2 .٠ 2آ 01

 ٌيِناَسْنِإ بح رهف 5 ُةَوهَّلأ هيف اًبُح نکی مل ْنِإ يتب اي ادله نإ ؟ ئَرْخُأ سفت یف ر ةوعشلا اذنه

 ر ےس

 %3 3ك 3%

 ؟ةموركَمْلاَو ة ةبزبخَملأ َنْيَب لجَرلأ عصي فيَكَف ؛ةتيكشملا ِتفْرَو ةلكشملا ِتع ا تَحَنَوَو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 : NWاذه: لضألا يف ١ هذه » : نم الدب 8

 هَل مشا ] يذل رّهّسلأ ىف َوُهَو « ِهِيَأَر اب للا يو هةتا ها ذلك : (اَرقْلا لإ ءاَجَر) ١)

 ةئراَقْلا ىر اًذاَمَو ؟ يرل نم یراق هَل ْئَرَي اَذاَمَق . ٍرَسَعْلَأ رهش » سالا دنع همس ناک نودع

 ۲ رو نع ف هنأ علا سززملا مذ
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 ال فرا قام ام اا تّ ذو« ةا يف « ٌْفّْطَوُم » اَنَأَو ةَسايَسلِلَو

 اذه َسْيَلَو < ةلكشُم ْتَسْيَل هذه : َلاَقَف ؟ ويب الو ُهَئُمَتْكيَل ةَرْيمَغ وأ ِدْقَت نم اوُهَرَع

 ؟ َوُه اَمَف : ْتْلُق . ٌنكْدُم ُلَحلآَو ريس ُريذتلآَو ٌلْهَس ُجَرْخَمْلآَو « اذ ُحّلْصَي
 "ةع اقتل يآ يف كتينؤت لتجف ٠ طمؤكشلا ساب يف تن ام بقا : ن

 ومزكشلاب فطوم زي ؛ يالا قداص ئفطصُم

 ْىَرَي يذل N 57 كلل فِ ةَعْيِرط اي يهو ¢ ناكل لو 4 iif هب ا ةديدج

 ب ن آمین لي ا اج نف هنأ هيو قع يوليو يع ضم اصلا

 هلْوَقَك الإ كاد ُهَلَمَع اَمَو ؛ َفَتْحآ ُهّنَأ َقَّقَحَت ئقتخأ هنأ مهو اَذِإَو « ُدِئاَصلآ ُهَري ْمَل َدِئاَصلآ

 . « فوم ِرْيَغ » سايق ْىَلَع . .
, : 3 3 3 

 54 انه دْوَجْوَم ريغ ْىَنِإ : داتّصلل
 م ت

 س ا و ر ى كم و EM o I AL ee ع e هكر
 فّيكَو ؛ ميرفت ىلع اًهِاَص يي فيكو « « ةاكشملا د يف ءاوخلا تنا تنك ذك

 aT سمع ما كريس و ثم ىكر م 34
 ريداَقَمْلا ٍبْئاَجَع ْنِم َناَكَو ؛ ةَقلَتْحُم الوَمَع ىلإ تَدْهَأ ة ريك ابتک ُتْيَقلَت ؛ اَهُنَبِحاَص ُمَنْصَت

 هَ

 ةنسلا « م 1977 رخآلا نوناك /رياني ٠۳ = ه 1764 ةنس لاوش ۱۸ ٠ 15 : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ؟8- 40 : تاحفصلا « ةعبارلا
 يف انکو 2 هدم اترتا 2 هرخآ يف ًءاكقلأ اشسا و ) لك دل 2 ص لوألا ملأ انيك نأ َدْعَب { 0( مام

 .} ننال ِءزجْلا ئف اًَهْرظْنَأَ 1 ِنْوْيَجَمْل د ِتاَلاَعَم ةّدُمْل هذه



 o1 يعنارلأ قداص ىفطصم

 نم وب َتَحَب « ِنْنِرْشِعْلا ِنْرَمْلا ِةَعِبَنك « ةع » ٍنُْنْجَم ُباَتِك - اًهْنِم يَ يمل أ با لَا نَا

 تيك اَمَك اَهِمْسَرَو اَهِفْرَحب ُهتراَبِع ِهِذلَهَو (َرَظَْْملآ حلضملا» ر قت یر ر
 . . َوُه فيك ٍلْقَمْلا كلذ ىلع اضن اًضِيَأ ْنْوُكَي « ره امك ّصَتلآ اذل رش نق ؛ ار اَمَك

 نور َءاَمُر ِءاَييْألا بكَ « َنْيِحِلْضُمْل ُءاَرآ هيف ْثَبعَت نول اذه نإ » : َلاَق
 ‹ هنأ راوجب ريع يك ُمَلْعَي َناَوْيَسْلَ ْىَوَن ْدَقَلَو . صنت ةعئيبطلا ئىرت اًمِئاَدَو < ٍةَدْيِدَع
 : ِءاَمْسَأ ىف َنْوُعَدَمُمْلا فَ دَقَلَو . َناَسْنإلأ الإ «وييِيبَح شع ىلإ نكري فيك َرْيَطلأَو 01 م س ف لك 2 4-0 20 ت

 = م

 2م

 ناس ماَمَأ ورت ِءايشألا لَم عوج َنإَو « يضزيلاَو رشا بولا ديالو تامل

 ؟ عور ن ناطلسب ب ْمُكْلاَب اَمَ داملا

 َدْعَب ناك اد (اَذَك) ميلا ُهْوُجَُي ام ام َّْلِإ َبَه َبَهَ زو اب علم الآ بالا ال ييأرَ

 لَ ماد ام هَل رّدَمْملَأ ٍدِجاَوْلا ٌبحْلآب َمّنَمَتيَو اَهاَيْحَي يل َةَدِحاَوْلأ ةاّيَحْلَ شيعي نأ
 هدو

 . ٍلاَصفْنالَأ عاود نم عاد ّيَأل ِةلْيلَق نيس دعب هتک رت لَو ؛ اَماَوُهَت ةحورر اهافطصأ

 عع

 َوْه اَمَّنِإَو « بّرَجُم ير رج سن اق

 ِمْيَلإ ُراَسْعَس َلاَقَمْلا اذه نأ ُلِيِلَدلَآَو « ُهَماَمَأ نوفي ْنَم عيمَج ْىَلَ رص سَو ! ...نآلآ
 "افت يأ اذه تیلو وب لت أدل قو ۰ اترا لت ی

 ْتَدَسْفَأ نأ َدْعَب وول ُوُمُس عم ِناَسْنإلا نبل ُحْلْصت يتلا َنْناَوَْلاَو سلا مضيَسَو

 هب متم ام ُهَحْوُْمُتَميْلَو « ْنْوُكَت ام نس نسحب اَْلَعْجَيلَ ًةَدحاَو ةايَح ايب ناَسْنإلآ ن

 . « داهجلا ِناَدْيِم ْيِف ىَقَتلْمْلا ىَلِإَو . ُةاَوس ِتاَقْوْلْخَمْلا ُعْيِمَج

 . ىهتنا (رطتنملا ُحِلْضُمْلا)
 هنأ ٌقِشاَعْلآ ِدَقَتْعيَلَف . . . « ٍبفَّظَوُم ربع ١ ِةَقْيِرَط ْىَلَع (ةلكْشُمْلا) لحي ُباَتكْلآ اًدَعَو

 لوي ؟ نع عف بيلا دو + هش امو برخ لو + ير ورم یک ضر
 لم
 . . ميج أ مث : كَ كل



  « oملقا ئو «

 يأ ١ ةَراَبِع اَنْ ذم « ِنْيهْجَو ىلع اتار ا اال ِهِضْرَعَو هلؤطب باَتكْلأ اَنْدَرْوَأ اَمنِإَو ا ت 7 ص foro ر
 ےس ےس 22 7 07 ر م هر 66 ل

 هنر « ٍبْيَعْلا يف ةيفَح ِةوُف نم ةراشإ مالكا يف نأ ىلإ « نآلآ تح ةعْيبطلأ هتبجْنأ لق
 مور و 2 ےک ر و و و ت مر

 ويف بْيْعلأ ةغل ةَمَجْرَت اذإف « اهيذَهو ةراشإلا هذله يو ىلع

 ةَرَِخآلَاِبَو أب اًرفاك وأ اَنْوْنْجَم نؤكت نأ َتْدَرَأ اذإ « ةلكشُملأ َبحاص اي َكَحَْو » rs د . ao ا ۴ هر - a 2 و
Pat a3 يم  TTٌمالَّسْلأَو ةعْيبطلا هيف رصتنت اًناَوْيَح ُيأَّرلَأ وه اذلهف 0  !» 
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 هممت ب ا مم ر ا يك 0 ىلع ت fs o r 2 و ما

 رخآ نإف ةيناثلا ةبيجحلا اّمأ ؛ ّيلإ ّيَقلأ باتك لوأ يف ٍرْيِداَمَمْلا بئاجع ئدحإ كلت
 ريبعتلا لامجو ٍفْرطلأ يف ةي اتك وهو ؛ اًهيفن ةلكشتلا ةبحاص نم ناك ةتيفلت باتك هكر ر و مو و م كي ساس عرس ا ا عار ها ا لي

 بحب َوُهَف « ٌةَعشلا ِهِئاَرَو نم ق ٍقيِقَرلأ بابل َرْوَم ُرْوُمَي « اَهِراَرْسأ ْيِف سلا ٍقاَرْشِإَو «e f? 1َ n سوس 2 ef oe 0 ماض ورم

1 N 

IN مالكي ِْتأَيَو ء روصتلل اي رو رظقلل اير كلب ضمها ؛ رح امج نب َرِهظيل الاَمَج 

 ناک ىح « ٌتْيِرَك بنر ٠ ٌّلْهَس ٌلْهَس اَهُطْفَكَو ۽ اَهَريَ َهَءاَرَف رگفلابو ءار يعل ارق

 ُلَقَفُم ُهْيِلَس بلف و َوُهَو امرك نم ل اهي نِ اهنا امو ؛ اه آ ال َكُدَحُي َوُه اَهَهْجَو

 تيك اَمب ٍناَمْيإلأ ْئَلإُهُلاَسْرِتْس يلع بك ام نالا ىلإ لسرتنم « ارح ِرطاَوَح ىَلع
2 

 . ويف وه ام هرکی الو < بضع الو دْفح الو ءار الو ورع وپ اق ل ١

 ةَ ؛ هلاك ىَلَع باع ل هلئاَصَقب لحث ال بلا ادله لم أ نذل دكت نمو
 نييك ا و Il oA و ا 2 0

 ريحت مهقمحو ‹ هتانأ ىلع در ْمِهَرُؤِهَتَو , ئافَول ةّياكن مهردغو « هتفرل ٌباَقَع سالا

 . يف قذصلل ل ٌتْيِذْكَت ْمُهُبِذَكَو « منؤكسل

 «ٍمِتاَذلهب اًماَهتْسُم اَلَو بالا َكِلَذ تُحب اًدَوخأَم َبْدَقْلآ اًذنَم ئَرَأ امو - ف تک e ا ماسلا or 2 ر
82 

 ْتْضَرَع اَم َلَوَأ ٌتاَّسلآ ادم ين ْتَضَرَع نأ قامتالا ٍبئاَجَع نَا لف اًرَوُص 13 ع هميم
1١. 

2 

 اإ حاول َلاَوَر ٌتُحْلأ اًذنَم َلْوْرَي ْنَأ اًضْيَأ قاَمّتالأ أ بئاَجَع نم ُنْوُكَيَسَو ؛ ام رادقم ىلع

 . فلل دج اَذِإ ةن َلاَوَرَو « هيلا ٍتَدجُواَذِإ ةَرَشعْلا َلاَوَرَو « ُةَرَشَعْلا تدر

 ةَقيِرَط َْلَع ةَموُكَسْلا دقت يت بيت اَمنَأَك اهيات يف ةَلكْشمْلا ُهبح اصف ملك ادم َدْعَبَو

 ُرَدَحَتَي يذلا رهتلاک ٽبتك امف يهو . . . ١ ةَموكحلاب فطوم رْيَغ الف ١ : َمْيقْوَتلا لْعَج



 Yor يعئارلأ قداص ىفطصم

 و ر اک 00 ¢ 2 - سوس

 مث ؛ ٌهاَقلتَو اًهَبِحاَص بحت : ْيِرْجَي امه هنآ َعَم نيتطاشلا نم برا هنأ ايِعَدُم هيتطاش َنْيَب

 وكت نأ نَسَع اَم ٠ اَْنَع ٰيرغش تي . ٠ 0 هيلع ِةَيِناَج ريع اس َدْنِع يه

 ؟ ءاَمَللَأ اًذنهَو ٌتْحْلَأ اده ر ا

 يف َكتاَباَحُم ْئَلَع ُرِدقَن اتبَه : هَل َلاَق َنْيح ٍمِاّظلآ دص حم َسِيِاَطاَطْسِرأَك اَعَم م حنو

 ۲ لاك كل لن لآ ىلع لأ ريت ع 5006

 عبس ال َوُه مَ « اًهبحاَص الإ اَّلَح ْمْيِطَتْسَي ٍدَحَأ نم َسِيَل نأ (ِةَلِكْشُمْلا) ف اأو

 وه ص تجوز يت وأد ای حص درک ذأ امي : نيتفيرط نم ةقيرطب الإ َكِلَذ
 نم ُدباَكُيَو « هِلاَمْشَو هبي ْنَع ءال وكي ٠ اَهِلْهََو هِلْمَأ نم لاي اَمِل ُفَدْهَتْسُيَو « اًضِيَأ

 ا اَمِإَو : (تَلاَق) « شْيَْلَأَو ٌبْحْلآ هْيَلَع ُصْقَنُيَو ِهيَحاَرِب ُبَهْذيَل هلق نإ ام ْمُهْنِمَو هست

 اا يبو هِلْفَحَو بلقب يص

 و ]< يساص الإ ةلكذشلا لح ميلي ال اد نإ : ويف لوقت اهنَأَك مالك اذه

 .الفع وني بد وولي ذأ ٠ فني یو بذ بچ الإ لح قطتم ریت [ اهَبِحاَص
 e ا ا : 7

okظل العم  
 . دب اًمهنم ام ْنْوُتْجَم وأ ُنَمْحَأ ا :

 نك « لح الب قبب نأ وم لكم لح ََسحَأ نأ َهمِاَلَع ين قليات پيلا نالو
 ٍضَْب ْنِم ُنَوْهَأ سلا ضب

0 0 0 

 ٍتاَلاَقَم أرق نأ َدْعَب اَرئاَر َءاَج 2” َنْيِرْسِعْلا ِنرَقْلا َةَمِبات » نأ هلال ُةبيِجَمْلاَ
 ريَخَتأل ايف رنو ا َبتَكْل هذه ْيَدَي َّنْيَب یار « (ِنْوُجَمْلا)

 ةزئعتتا وك . .. نولْجَم ةلكذملا دله بِحاَ نإ : لف + يخل هيَ أت « نب
 نيت وف : مالعا ؟ 900 ینا نف واک ا يم ام : هَل اوُلاَقَو ايفاَرْفْجْلأ ىف

 و

 . . نيكي وخ وإ ةرذوثلا) مكت اَهّنأ د. سراب

 ؟ َكَدْنِع ُدُجاَلِع اَمَو ؟ القاع ُنْوُيْجَمْلآ اًذلَم دري د فيكف : تلق

 )١( ّيِن أ ءزجلَأ ىف و تالاقَم رظنأف « ِنْوُْجَمْلا ُسَقَلَوُه .



  oملقا يحَو» «

 و . 0 ب ا ي ج د د

 اَهْلَح ُرْمْمَي يل دا وت أل ورم هنأ يظن جنا نيت رد 2

 قبلا رزان لكل يه كل امن ٠ ؛ يخبز أ ُتْنَقْل اًهْلِمْسَي
 ِتاَراَْلار تاشاّشَرلاَو ِتاَباَبَدلِ بَلِ اًهَْوُفْرَي نْوُيَهذََو 2 الاطر

5-2 

 اَذِإ « لْفَعْلا َلَمَع لَمْعَي ي ذل لفل َنِم اعراف ِنوْْجَمْلا شامل ادله سَر نكي ملول

 اسف تاذ نِ ي أت باساب هتلِكْشُم ْتّلَحْنآَف ءوسأَر يف ةَدرَطُم هِلَقَع يراَجَم ْتَناَك

 َّحَبْط يذلا ليَ [ ةر َكِلَذَك « سأرلا لَ ال هيب َلْفَع وأو ف نأ ريغ « وست تا

 تلا ... ماحول أ الْوَل ٌرَدقْلا هذه َبَيَطَأ اَم : َلاَقَف « ِناَكُكأَي ئارم َوُه َدَعَقَو اًرذق

 . طَقَف ُردَقْلآَو اتا نوكأ نأ ُتحأ ُتْنُك : لاق . تنو ان نإ ؟ ات ماَحْز يأ : اا
52 

 لمفت ال رنين هان املك : ا يف وه ل

 ْنْوُكَب ال : ةَكِحْضُمْلا ةئايبّصلأ ٍلِكاَشَمْلا ُهَبِحاَص ىلتْبأ َداَسَمْل ادم لقعلا دف اذ

 نب بكف ئا تز ذآ اهدا ةن يو ؛ دي يش اهني ذي  ٍرْييك ٍءْيَش نم

 . ٍضْوُمْحْلآ َنِم َمِساَرَف ىلإ ْتَدَتْمَأ ٍتَسِيِق وکو ؛ةَرْيَحْلا َنِم بارا ْتَعلَب ْتَلِْك ؤو ؛ ِديقْعَتلَ
 َنْوُكَت نا الو ؛ ةَلِكْشُم الف ُدِحاَو َكِلَذَك ۾ نملك ٠ ارت تر الأ و ؛ ةلكم ل 5 شتلات نيج توك ذآ ف + زاد ارح ةبييحلا) : ٍناَنأْرَمْلا نانا

 عاَضأ نِ زها : ةّيشاح . ةلكْشُمْلا اَنُهلَمَو « ةدزه وأ ةد



 o0 يعقارلا قداص ىفطصم

 قواو « ُهَدَسْفَأَق وعسل ْيَلَع طرفا عضْوَم وُخُم يَ « ِنيناَجَمْلا لك ةلِكشُم اته لكنا

 هجر َلَعَجَو « ةقيِقَحْلا ِنَع ئمَمْلاب طَحلا ادله نم هليو ١ أَلا يف أطَخلا ِِداَسَِ

 ْنِم اهل « اَهْيف َبْيَع الو ٠ ةماعلا اذ َو ئَمَعْلأ اذه َضِرْعَم يه ةئيكشمْلآ

 َضرْخَمَو دِناَيَذَه ْىَلْجَم نوک « وِنْوُنُج دم * ُنولجَمْلا انف طح يلا ةقيقحلاك اهجز
 ٌنْوُيِجَمْلآ َوْه هنآ َرْيَغ ةَفيقَحْلا يهو « َتاَفاَمَح

 : ساّئلل ُلَوْقَي هنوُتَح ةَ نوما مح ٌرمتْسا ةّيباسح ا ةَقيَمَحْل هلله ْتَناَك ناق
2 

 و

 ةّيملع َةَلَأْسَم ْثَناَك ْنِإَو ا دب قّدَصُي الر رع نال درنو نس

 اَدَبَأ ِهِلْفَع ىف ذ لذي لَو ٠ ُمَقْرَفَتيَو رجني وراپ “ 1َعْجَيِل بارت عشب “ هتایآ وجمل ی

 ةي ا غز زاجل تنا يل اشم تل اک ْنِإَو ؛ ةَعّيبَطلأب ٌيِفَطْنُم ٌباَرُث ادله نأ
Eم لل سرق 1  £ 

 ةاَرَمأ أ ابا ُرْعْشَي ب الَو « ٌةَدْرِه وأ ةدرق

a a reg oor Ag201111117 ۾  
 هلهأ ءْيِجَي مث « ناتسراملا ٰيف طري أ ةجالعف َنْوْتُجَم ٌلُجَرلأ ادله نأ ٌّمَص نق

 ك 7 e r 5 f هَ
 ن ر أ ةدرق مآ هَ آ هلله وانك وجر مت

 5 75 e م 7 سس مث ھه 01 شذ
 ٌرلأ قالخأپ قلْختف الجر تنك نإ ذئتيح هل ل اقف ار ا اَهَفرَْيَو « َةأَرْمأ

 ىَرَي الق « ٌبُحْلأ َضَرَم ٌضْيِرَم هلو ٍرْيِكفَتلا َحْيِحَص ارْيَمُم القاع ُلُجّولَأ ناك نإ اأ
a.2 م  RS7 < ا  

 تح ٍدحاَو َدْعَب اًدَحاَو ة ةّيفشألا ذهب بطب ْنَأ نم ويف مج ا و مئادل أ (ةغباَتلا)

 عو رە 4 سم كر

 : اهلك اهب وأ اَهْنِم ٍدِحاَوي ُهُماَقَس هذي

 : لوفي لاري ال مث « هِتَجْوَر ْيِف ُهَرُصْحَيَف همون لبق ُهركف َمْجَي نأ
 : ينك اول قايل ال ينوو ام تقيل ا . ْيِتْجْوَز « ْيِتَجْوَز ١

 : نرالا ٌءاَوّدلَأ

 ص . يالا وذلك ادم فَ مک نوک ویی د ياهو

 نأ ةر مهو . عوبسا ع
 ا

 رمل يأ يف هَر رظنَي مث « رباقَمْلا يف ََلْبَل تيم َبَهْذَي ْنَأ : تلال ُءاَوَدلآ ع
7 0 9 
 تأ

 1 روە

2o 

 دير ل

 مل ْنِإَف « لاَ لأ َدْنِع كلَ ٌمِضْوَم يه اَمُهَتيأَو ؛ اهي وِباَوَعيَو ُهْنَع اًماَضرِبَو ا اهب هلآ ىمي نأ

 2 عباّرلآ ء ءاَوَّدلََف ادله َدْعَب هدشر زص



 «ملقلا يخَو» ۳0٦

 ذَا دي هَل تريك وا ٌنْيَع هل ٽتقف اذ . . . (ةرَهاَظُم) يف جري ن يا ةولك
 . ُنِماَخْلَأ ٌءاَوَدلأَف ... اًهسفَتي ةلكْشمْلا هُتييرَح لح مك مّن

 ظ - بهذي  ٍنښياكوكلاو شيشحلاب ىلتبمْلا َْيَص َمّنْضَي نأ : ُِماَحْل ُءاَوَدلا
 أ ْنِم َفرْعَيِل مك . َِلْفَعْلا َفرَتلآ اًذنَه ْئَسْنيَق ؟ هد ىلع اوُدعأتِل نْجشلا نإ هلت

 داشلار دنوی ع مب لذ . اَهَلْزَعَو ةاَييسْلأ دج نسل
 ر

 رح سد س الإ ْبَهْذَي ال « حلا ةراَرَح ويف ْتَعاَشَو همد ١ كَ اَمَّلك هنأ : داس ٌءاَوَّدل

 مدل ُهْنَع ءىفلطيِل ٠ . جشم جس نإ ورؤق نب جي لم: ۽ اَهتيِحَت یر ب الو « ابحي

 9 َنم اهب اوُلَدَبَت ْوَلَو « ٍقاَّشْعْلأ نِي اهب ُحُلْصَي لآ هب ةّمبرطل يه هڏلهو ۽ ؛ مّدلأ جاَرْخِإي
 27 رش و

 لا ناو مه اوُشاَعَل راحيتنالا
١ 

 ا

 للا يقو . ةا ةيفشألا هذه ثب نوت١ : « رخل نزلا هبات » لاَ
 ی لإ قب ري ملف ُهاَوَه نعد وي ال اَحْوُمَج

 ْثْيَح هلم قار اپ فص نق نع < ةاكشُمْل ٌبحاص َب 3 رضب ل أ : عباسلا ءاوذلا 7 ها كعمل 2 5 رو نأ 5 و ر م
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 هل ٌمضْوُتَو 7 ٍِاَرَمْلاَو ةيطألاب ان هر 5و ةحارج نلت م دلج ئَدَفتيَو سار شي بلص َفِصقْنَيَو ؛ ادفع ميو تح < ِوِفاَرْطَأَو ِرْهْظَ ِهِردَصَو ِهِسْأَر ر نم ْعَقَ
 ...U اات ر شل ر نم مل هك نإ « ضلت يَلغَألا رسم قلا رشم رعب الحم اًعلختُم َجَرْعأ : َكِلَذ ىلع اربي ىَتَح كريو « ُبباَصَعْلآَو ٌةَدِمْضَألآ

5 
 ؟ ٌبْحْل َةلتاَغ ُهْنَع فرص , آو َكِلَذَِفْشَي

 يعفارلا .قداص ىفطصم

 ْنكَْلَو ٠ سأَرلا بْرَض ْيِف ٌصصاَخ كَل . “ ُةمْوُشلآ » اَهَل ُلاَقُي يلا ةطِِلَمْلا اَضَمْلآ يه : ٌةاَنَقْلأ )1١(
 مسجل ْيِف ذ كَل ُلاَمْمتْسآ َراَجْدَقَق ... جالو ادل نين ةمْوْسْفم ةاكفشلا بِجاص اقم تاك ال
 َتِيَأَراَمَك هلک



5 
 چ

 یف 2یچ
 o۷ يعفارلأ قداص ىفطصم یو ت کھ

oa يأَرلآ لثم ىلع َنْوَقفاَوَتُم اهباحصأ لكف اَهَْيَقلَت يتلا ِءارآلآ هذه نم ةئقبلا اَمأ 

 . اهم فريال قلو ١ امو ا لإ وكنز اتش بز ذب درا

 ساسي ىح ِةَرْفُشلِل ريض نَأَو « يني ال ءاَضَمَو ُلَقلَمي ال مَع َكِلَذ ْيِف ٍلُجَرلِل توكي
 ر إب ةءوملاو ٠ حيض اهنا ركشلا ءور ةا لخير لوس اَهَنإَف اهن

 َنإَو ٠ َُلطَعُيَو َلَمَعْلآ اًذنَم ُضرَتْمَي َنآلآ لَ اَهَلَمَع ُلَمَْت ماَيَألآ كريو دل
 دكا رغم لو دعت مک رك يقل لسي الو ؟ ُلّدبيَو يسم تأ

 هيلع ماي

 يذلا نالا َكِلَد ِةَلِكْذُمْلا بحاَص ىَّلَع َنْوْظَمْسَي « َنَلإ تع نكي زيتا كنا
 يلع ةّجحلآ هئم َنْوُمْيعُْيِو هب ُهَتْوْبِساَحُيَو « لوألا ٍلاَمَمْلا يف منال َْلَع ُهاَتْعَصَو

 َتْبَصَن َتْنَأَو « َكسْفَن ىلَع َتْدَدَر َتْنَأَو « تركنا َتْنَأَو « َتْفَرَتْعَأ َتْنَأ : ُهَل َنْوُلْوُفَيَو

 كلذ أَو « نحن اتاك نِي لامل نأ ْنَع اوَُمَ ذو ؟وپ نزولا لفت ال فيكم ناريل

 أَطَخْلاَو « هارو نضارتعالا هيف ٌنْوُكَيِل « باسل َكِلَذ ُداَئْلَحَن حر وَ لولا ني بلس

 « هِفقَْم ٍلْثم ْنَع ريل اًرِْفْتَت « وِيَلِكْشُمَو هِتَريَح ٰيف وَلْبَألآَك َلُجَرلآ هب ٌرهظُتِلَو ؛ ِْيَلَع ُدّرلآَو

 انيس يأَرلآ ىلإ اَيَشَ ايس ىَرَهْلآ ِنَع مرض « َوُم ِهِسْفَت يف ةتلابلا لمل مب كرت من

 يَ ام حلقو ۰ لت نر ودل ن رتوش اار ديت هر ا

 نيب ُصْلَحُي فيك َفَرَعَو « ٍقالطإلا ليس ىلإ ٍديْفَتلا َنِم ىَدَتْهَأَو دل رهط امف مَع
 بؤلشألا َكِلَدبَو . ٍرمَخْلآَو ِءاَمْلآ جازينأ هل اجرنا لع اًطَلَسخآ نيل ٌبُحْلَأَو ٍبِجاَوْلَ

 هل سر و ماد Se ساعات لك 2
 ىلإ َرَخآ مالك اَهُبِحاَص مهدي نأ يقبو « اهبحاص ِناَسِل ٰيف ةلَحْنم ةدقعم ةلكشملا تءاج
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 يأرلآ عضْوَم

 1-5 5-5 3 7 م ےس رص € ر ەم ر س

 نأ هللا َنْوُعْدَي مث « تَجْوَر ىح ى َلْجَرلَأ اوه ْنَأ ىَلَع اوني ْمَل بالا َنِم ٌريِثكَو



 0 ت
 منَ « ةوغلا يذل نم اوه اعتق قفز نسخ الؤلم با أ ْدَقَو . . . الع ُهَقُرْرَي 1 3

 نِ ٍلِخاَدلأ ٰيِف اَمُهُدَحَأ : ِنْيَْوُمجِب َّنُجَو ٌرِييمتلآ َدَقَ 6 لوا نأ ني ةلكذفلا تلج
 َباَصُأ رها جوني نصف مالا ني ا حض ١ هني عراكلا ين ياو ولفت

 ناب َةجْوَّرلأ مَّلَعَو « اًعْيِمَج ِنيئأَْمْآ عم ُهَرْوَط ىد ؛ ىَرْخَألآ َدْنِع َرْودْملاَو ةَوطْجْل
 . ةَيِدَتْعُمْلاَو راسك اَهَّلَعجَ ّقَحْلَ كلذ اهدار نأ ىرخألا َمَلَطَو ‹ يف اَّهَمَح َبْلَتْسَ

 ا مورا جد هذه لم لآ هز 2 ْنَأ “يطق نم ِءاَدُقْلآ ُدَحَأ نمت دقو

 رص هو ةزكلا مخي لج هنأ تيا تي 2 0

 2 رب يشار اَلا ل اهتنذي | « اقل رجالا ل میش نم میجر 2 ئيئالخأ رجم وع لب « ل زألا نف و ا هنآ ر لب 0 حص الجو كيا

 اا
. 

 1١ 0 5

 ير نأ فرج 8 ١ ول يلج لب نعل اسفل نف * ىشْنُي ةَئيِرَحْل

 0. لج ولا ٍلْجّولا ةَْبرَ أمْ َدْنِع اهسفتپ يه ِنيَعْلأبَّنْيَعْلأَو سلب سلا

 اذن < ؛ لَو و الإ ةَماَرَكْلا هنأ افرع ال ةَيِهاَركْلا اَهجْوَر ْنِم ُدِجَت لآ ةأرَمْلاَو
 عر سا گل 2 م هو

e ١ 
 ةراثإ يه اذإف ٌرظْن مث « ةئرنّتلا اَهِصْئاَصَح ّصَحأ يف اهنا مرام يِ ةَماَركلآ اذ

 2 ابن َلَع لمعت نأ ايري مهد يه اذ رت مث « اَهيَدَحَتو اَهِئاَيِربك
 لَو لْفَع نم ءيجَي ال كلَ لك نار ادق طك م : َراَُمْلاَو و ةت یا ود هَ

 ف ر . بحلب ٌَرْيِدَج

07 E 

 ُبِحاَص ِهْيلِإ ْيِمْرَي اًمَع حُرن ْمَل اًنكدَلَو 5 ةَراَبعْلاب اَهوْنمَج يف افرض ذق اهلفتَس لأ ءاَرآلآ وزله )¥

 . يَلَع هيأَر مام امو يأرلآ



 0۹ يعفارلا قداص ىفطصم

 دَقَف «ُهطْسْبَت مل تناك ْنِإَو (ز . ف) ةييدآلا مبل ْتَراَشَأ يذل َوُه ْئَتْمَمل اًذلَم نأ
 َضْيِرَم سلا ضير الُجَ الإ ُنْوْكَي الو < يب ِةَلِكْشُمْلا هذه بِحاَص نإ : ثلا
 فيكَ ةلكشُم ِهسْفَن يف َوُه اذل ُلْثِمَو ... لجل َنِم دعب الجر هلم هلْثم ُتْبَأَر اَمَو < لحل

 ؟ کنم نعي

 . اًهَدْنِع ِهِفاَصْوَأ ُلَوَأ َةناَيْجْلاَو « ئاخ

 هب ةهج ْنمَو ؛ ادله الإ اَهَدْنِعْدَل فْضَو ال ٠ ء لتعم تجوز ةّيحات نم هَ 8

 اّهلَوَأ ىف “ف ةّصق ةّصق اهل ینو ٠ اهمابط هلو يجز قالخأ نالا م جزل اعر

 لل ذلك لني ..اعزيآ دركي اما الإ تب الق ازاي اه ُدِيَسَو متو نواب

 ِءاَعدَأ ْيِف َنْوُيْذاك مه « اَعْيِمَج < اونوکی مل نإ ن ناَبّشلا َرثْجَأ نأ َنْدَقَتْعَي ٌتاَمَلَعَيُمْل َحَبْصَأ

 َسِيَلَف « ِءاَسَّنلأ ىلع مهب 4ا بذي نزم هه ذأ ؛ اولا لإ عم نشل ٠ ٌبْحْلَأ
 وو

 : اًهَِّصق ثم اهل « ئَرْخُأ ُهْبعَنَص اَم َمَئْضَت ْنَأ ةَلِكْشُمْلا ُةَبِحاَص لعق ام رخو : ْتَلاَق 3-0 26 2 ر س e هوار ا o ص

 ؛ هم َءاَج يزل يتنرطلا ىلإ اهلامآ ير نِ عب ّْفَذَق اهبِحاَّص ٍجاوَرب ۽ تع نيج هزل

 اهَتْمْيِزَعَو اًهَمْرَح ٽو « سالا لكك هئا ةلرنَم ىلإ سائلا لك هَ نأ ٍةَجَرد نم راو
 هم وأ ةر وأ ءاَقَِل انئيَس دوك نأ نم اَهِسْنَ ل رر كلذ ا فات

 اذإَف « اَهِجْوَرَو ةَجْوَرإ الإ ُمِيَقَتسَي ال ُهّنَأ فرغت ْيِذَلآ ٌبُحْلآ ٍقْيِرَط ْنَع اًهِلئاَضَمِب ثَدَعتبأَو
 يف اهب نب ملف « اتم نِ ال جوعا « انه نم اهي فرن « جاور ربع ىلإ آن ديف ثْشَم

 . .ةأزمْلا هجو ُداَوَساَلِإ ٍقْيِرَطلآ ادله رابغ اَمَو رابع اَْيَلَعَو اهسفت ىلإ ةزغت نأ الإ يتلا
5 7 

 اثق 0 ص سار

 تناف < اًعْيِدَص ُهَدحَتت نأ دتبحاَصب ٌلْجّرلَأ هج دق

4 

 ةَفاَدَّصلَأ نأَو « ٌدْهَع هلم جرحي ال دهل تكن نأ ُهْنَمَلْعَأَو ٠ ٌراَمَتْحأ اًهِيف ةر لع ال تا
 2 ا لس عم ر ر 2 8 ه كمر

 امف 0 اهاتعمو اهحورو اًهْمْسَأ َرّيغَت حلا رجا نم ثب ا

 . ةَقاَدَّصلَأ يف ام بذا أ 3 بحل

 e هك سك مك ر کو ہا س ر ر ر
 اًضْيَأ ْتَناَك اهن َرْيغ رپ ةماهتنُم تاک لب « يت تناك يهر : ةيزدألا تلا مٿ

 ْلُجَر الو « وب متحف اَهلَع ليلا ْلْجَو َوُه الجر بیلا يف رال ٠ بلقْلأ ةرهاط

 ؛ نَا ِنْسْحَو ٍناَْئِمْطالآَو ةَ : وق نم اهن ءار ةأر ْرَمْلأ ةَراَهط ْيِفَو ؛ وب بست رال

 د



 « ملقا يخَو» ۳1

 احلا رجالاك « ةتيْأَمُطلأ قف مل بحل دَ اذ ٌرِماَّطلا ُبَْْلآ اًدلَهَ
 . وتكامل بكا لينال عرف هصِياَصَح ضب راه ذأ « نل ريب ىن

 د
7 

2 

 . م اە
 3 يردردو رفجسي

 3 E ص

 ْيِذّلأ عضْوَمْلأب اَمْوَي ت ْتَناَك ْدَق يه اإ : تلق ؛ ٌدَدَسُم ٌلْزَج يار (ع . ف) ةَيندَألِلَ
 هفت يف تلكَ « بلة دكت نأ ثقي ةعفارلا تق اكلف ء ةلكشملا ةبجاص هن
 جلا ِهِذَم يف ُهَبراَحُ نأ فأ ىِ يوتا إو « دار يلا ره نم « يل نل ردي مل اإ
 َنَلَع اًَهُراَضِيْن وه يبيح َدْنِعاَهِيَلَع ٰيراصقنآ نإ « زول ىَلَع واق نُ نيكو ! شا

1 / 

 ريل عضو ادله يف َءاَفَّسلَاَو ةَداَعَسلأ اَنَأ ؛لَعَج ْدَق لاحت لنآ نَا ُتْمِلَعَو : ْتَلاَق 3

 نَا
 3 يبت
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 ئىِدْنِع حصو « ئقمُح ْوَأ ييَمْكح الإ ِنْيَدْضلآ ِنْيَذلَ نيب سي ْنَأ ُتْنَقْيَأَو « ْمَئْصَأ فيك

 . شمل ئقتقحلا للا وم ةَلكُْمْلا هذه يف ٍةَلَحاَدمْلا عح
 اع ْنِناَوْعَأ را يه هَل تن ْتَناَكَو ٠ ايعاتص اري ْيِِحاَصِل ُتَريعَتَف : ْتَلاَق

 اتخاذ ِمِتََرْمآ بْلَق نم ٌدِمَعْسَأ ُتْنُكَو ؛ ليل دبا َراَص ذأ ُبالقثالا اذنه تب
 نبحاَصل َمْضُتل َكِلَذ َْلَع ُتْدِزَو . نبل ةو نإ نَا ٌرعَشأ ٠ . ْعْرَجْل يلان و ُفْعضلا

 يف ُتَفْقَرَتَو « ٍلْجَّرلَأ ِتاَبجاَوب ِهرْيِصَْتَو ميف ةَوحّنلأ ة ةَراَثِإَو ٍاتقإلا ىلع امیاق اري اًدّسَيُم اصن
 اَنَجْوَر ّقّلَط اذ هنأ هل تنبو 3 هايل نحت ال اراه نأ هل تبل هريو ىلإ لصر

E 

 فرب ةَ مث ؛ اجور ل حلي ال هنأ ئَلَع ناريل مق نآ ن نِ ر عصب امف يلجأ نم
 « سلا ٍمَركَو راتيإلآ يف يلقي نأ ن نناَصزإل عاص َوُه ام ريَ حتي ام ربع نأ ىلع
 , ٌعْوُمُذ مهنيا يف يه َنْيِمْوَلْظَمْل عك نأ دقي نأ , ِةلْيِضَمْلاَو ٍرْيَخْلا يف ٰينيذتخيو

 . ُمِلاَلآ اهب ب رضي ٌقِعاَوَص ولأ دي يف اًَئِكْنَلَو م



 ۳۱ يعفارلأ قداص ىفطصم

 اح َنْوكَي ن

 وا اًءوُس وتأَرمأب د ار املك هل خييوتلاَك هربوض ِيِفَو هفت تا يف ينج َداَضَو ؛ ٌتْحْلاَك
 مهيب َلَصَنأَ هن هَل ْتَحْلَصَو ٠ « اَمر اهَمرْكُي نأ داتا . سفن يف اهم ٌضْعَي نأ َلَواَح
 ْتَماَقَو « اً َداَعَف دولا ادله رکو « ادو ْتَراَصَن ةيطلأ لأ هله تركو « بسلا

 . يي انآ ٠ يدي اَنأهْمْعَصَو يذلا ٍس اسأل ىلع مهنا
 أ اَمَأ

 ص

 اق ْوَف اَمَسَو « اًماَظْعَِو اًرابكإ يل بح َبلَقْنَأ اًدلّه َدْعَبَو اذهب : : ْتَلاَق

 3 2 2إ

 هَر اَمَق ُهَسْأَر بكرم ةلكشُملا هذه لْثمب ىلتبأ اقيِدَص هل نإ : َناَوْلُح ْنِم ٌلِضاَف َبَنَكَو

 تزيني أ داك ١ مليك رطق ىلإ لذي كم هئا ابا ذو ويتيح اول ن نع ٌءْيَش

 اري ال ام موي ري ذِإ « توج هرنأ يف دزده حلا هل صلو تز ليو

 r ا _ يمول دق اتي ذم لق لإ نيت خللا 06 دي

 ْذِإ « قئاَفَحْلا ّنِم ال يه اهم عَ هبيبَح < نف ِةَمِلَك لَك هَل مج دو هلق ناکو « الماَحَتَو
 , قب هلق ما تشاو ٠ ني اهي ملقب دو « لي ایف لع 5

 ْتَكَقَتْسُأَو و ؛ بانك ْيِف ِةَقلْعُمْلآ َراَبِعْلا ْىَلَع ْئَشاَوَحْلآَك اَهِيَلَع ُرْوُدَت ُُراَكْفَأَو ُهُرِطاَوَح ْتَداَعَو

 . نك هَل لوت نَا اش ْتَداَرَأ اَذإ اًهدْمَأ « حلا نيو نيا

 ةّرَذلا لحاّسلآ ّنِم ذخأَي جْوَملَأَو « مْوَيْلأ َدْعَب موي َءاَجَو « دلل َدْعَب هليل ٍتْضَم تضم مث

 تملأ هلآ عيرَطلا تلت مَ ليَ رهشأ ثمر ّدَصَت نأ ىَلِإ « ُرْعْشَي ال ُلِحاَسْلأَو ةَرَّذلأ َدْعَب

 اينذلا َتْيدَحَو « شعلا جاتا ةّصِقَو ٠ لَم َمْلََو ِكِلَمْلَآ َدَي ياو جار ّرلأ َلْبَق اَهْنَلَعَجَو َةياَورلأ

 ِرظْنَمَو ةَيِرْخُسلا لصق ىلإ ةي ةَياَوَدرل نزا ةا يلع نتا نأ ْثَبلَت مل  اينُدلآ ِكَلُمَو

 . ( ِةَيئاَوٌرلأ ) ةَّدقعْل ِتَلَحَو ٌيِفَخْلآ اهضَرَغ ْنَع ْتَفَشْكَو ‹ مگهتلا
 ص صرع

 ريغ نِ ىّرخأ 0 یا یگ س ا ءأَرَملَأ ُبْلَق َعَرَمَه : َلاَق
 ناَطْيَس ارات هيف ُرَكَسَتَي يذلا ناطْبَشلآ َناَكَو « ٍلُجَرلَأ ُبْلَق دريو . . . ِةَعراَمْل ِةَج

 . ٠١ نضع زط هل علا نِ جزل ىلإ لو « او
 ص

 هَل َةأْرَمْلا هذه َراَتْخأ نكي ْنَأ هّسْفَن لج رل َقَمْسَتْساَف ١ ناّطْبَسلأ َلّرَهَو ُةاَيَسْلا ِتَّدَجَ

30 
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 اجلا هذله



 «ملقلا يحَو» 0 9

 اًراَكْنِإ اَهَرَكْنَأَو 1 اًجْوَر َلُجَرلآ اًذنَم تَّيضَر ْدَق نْوكَ ْنَأ اَهَلْقَعَ ُةَأْرَمْلا ٍتَلَهْجَتْسَأَو « َةَجْوَر
 ٌفلكُي ِناَسْنِإك و هيحاص نم اًمُهالك َداَعَو ؛ موب لأ را اًراَكْنِإ َْرَكْنَأَو « ٌةَلالَمْلا هوا و م و م
 Zag he 1 7 هدم

 ْىَضَم ْيَذَّلَأ نسأل هَل َقلْخَي نأ اًناَسْنِإ !
 ةَفلَوُم ةعيبطلا اإ < ٌمدَه ٌمْدَه اهلك لالا هنأ اذ نيتبرض وأ ةبرض ٌةاّيَحْلأ ِتَبَرضَو 2 1 يفقس يبوس سك 8 هك o ا ملك ل

 تحل اق : ٍسُكَْلأب رسم مالخألا اَذإو « سلا ٍتضْوَقَو اهتياور ثم ذق . . ِةَياَوَرل 6

 9 . . . جلا اًهاَنْعَم ؛ ةَرْدوُبْلا و < مالا اًهُدْيسْفَت ةدللأَو ضبا هليو
2 

dr ال لإ امن م jقلط يذلا هنيَعب َوُم وهو جوز ْيذْلآ َوُم رهف ٠ اب يذل ناط 4  . 

2 2 # 

 e ا هدر . 11 مە 2 3 رو
 ,OT * تناك هيلع تیم يتلا ُهاَبْرَق تاذ ْنِإَو « ةلكشُملا

 ٣ رر 0 . 1 7 رو په 2

 هتأكَو < قرأ امو لجأ امو نسخ ام : ل نيف ٠ . غلاي هل تْفِصُو ذَقَو  ٍدِحاَو
 ص

 ! ُرْدَبْلآ اَهِهْجَو ةَنَس ذاکر < ليم صغ هنأ « تملي ْيَظ

 يرد هَل تناك : اتش اهن رب مل ناکو ؛ ؛ َةأرْمآ اَهَذَْْأَي نأ َلْبَق ةَدْيِس انتا رجلا ةراعتسالآ بِهاَدَمِب اَهِفاَضْوَأ يف اوُواَجَو « هبل تار لب هَل تهبشَو : لاق
 رر

 ٌدُح ةئسْلأ يف ذ ةَراَجّتلأ ِةَعْلك اترك تب
 طو يرش

 ىه ااف ُتْرَظَنَو . اهب ُتْسَرْعَأ مٿ « اَهْيَلَع ُتْدَقَعَف ٠ ٰيبلف ٰيف مُهُمالك سرق : لاَ 2 2 9 رے سورس و ىو اك ووو ا و م و ل تك
 ص

 سا كه ل ۴ 5

 نؤلخي مث * ةَعْلّسلآ ُقِيِفْنَت يفتت 0 ِ مهب ام : ةَرِساَمَّسلا قاذح
 ع

 يه ادق تفرع مٿ .. ٠ اهي امن الو اوا اك ألا لَو ئكوألا ِةَمِلَكْلا يف ْتَسْيَل
 ليلا ُثِبَو ٠ اَهْيَلَع ُتْفَفَش اق يدع اًهِلاَح ٌَءاَضْنَأ ُتْنَأَرَو ... س َةَرْشَع مخ ربت
 ُْتْلَكَأَتَو ؛ انا أر عِضْرَم يأ يف ُرظْنَأَو ٠ اهيجاتأو اَمرِماوَأ يفت ل نع اليفش لوألا
 کشر اهن ْيِتَمْحَر تع انآ نإ : ْتْلُقَف  ْيَِمْحَرَو مآ ِةَمْحَ ن ًاَرمآ ادق « ةَّصِقْلآ

 كن نإ اہل 8 ١ سقت اي : ُتْلُقَو ؛ لامع



 ۳ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ةروس ١ ] هلأ اهب تای ٍضراْلا يف وأ ِتودمَسلا يف وأ َةَرْخَص يف ضف ٍلَبرَخ ن بح لاق

 ةرَمْلا ذه ْلَعْجَألَف « ٍتاَطْلْغَو ٍبْوْنُدَو مائاب رثلأ ِوْفَع ىلإ ُمدَقَتَأ اَمَّنِإَو . 8 17 : ةيآلا /نامقل

 ها لاک علا هذه کو نشی رش نم لَ 7 ام يتسع

 ُتَعَجَرف ةوؤش تناك : باول نإ َةَجاَح ْتَبَلَقْنأَ عاتملآ ىلإ سفتلا ةَجاَح تناك اَهَّنِإ

 مس؟ : ُثْلُق وٿ بجي اَم عباس ت يأ ا بأ نأ ڈنرأ ثنو هةم

 ؛ ْتَمَتْحَآ قر < تل اإ راب قو ٠ اهتم لإ يلا اكإ سا لل لأ اه

 نر كوول ادم لع اين اَسَمُهّلل
 ُْتْنُك امنا . . . اوُدظْنأ تلو سال اه نبأ زل سائلا مألآ ُنْوْعَأ ني ارو : لاَ

 ظَح ْنَع ُتْلَدَعَو « لْوَقلَآ ىف E هي كاع

 هللا لو ايس انيك اھ کت نأ يس » : ىَلاََت هِلْوَقب ُتْرَهْظَتْسأَو ١ ©0)اهسْفَن ظَح لإ سفت
 و

 داَقتْعأ ّحَصَأ ةَميِرَك أ[ ةيآلآ تدمع او ؛[14 : ةيالرماسلا ةررس 1 4 اييَك يح هيف

 . اًهرْيسْمَت نم اهلج هلآ : ُتْلُقَو « هكتار

 فلا ىم يفت يف هلآ ّقلَأَف « اَهْيَلَع لْنحلا رهط ىح ٌرْهْشَأ ٍضخَت ملف : لاَ
 « يت الو لمَ ديو لاي ال يذلا بلا اهل تنسخ « اهرب اينألا هَ الام

 ذلك لق يف اهل أ ْتلَعجَو . (لفطلا) اه ف يتلا ةڌنڍجلآ سلا بج ةَيحاَن نم هلل

 اهنطَب ْيِب يذلا ُنْيَجْلا َراَضَو « وِجِراَخَمَو لخادم لَك ْيِف ُقْشِْلآ اًهَنْوُ جراَخَمَو لخادم
 ْلَمَألا هيف ِنَمّزلأ َنِم احر اَهََم ُمايألا ٍتَحِبْصَأَو « رؤألآ ىلإ َجْرْخَي ن ا لب یل دونَ

 : اًهترجح نم عقرب تاَوصألآ ُتْعِمَسَو ؛ ماغي تفرط ٌضضاَخَمْلَ اَمَءاَجَو : لاق

 —ا

 ٍنُْد ْنِم انآ نمر يف ْتَصَقَو ِدلُحْلأ ٍتاَعاَس نم ةعاَس داك هاو . ُهاَبَأ اور ! دلو ! دلو

 نأ اًعْيِطَتْسُم  ُهُتَْلَم ْوَل - مَلاَعْلا ُكْلُم ناک امو ؛ هلا مَ لك ٍيِنهاَجَو اًْيمَج يللا
 ماس تف ا يلق تسسخا يهل حرف نإ ؛ ٍةَعاَسلأ كلت رَ 5 نم یاره "ونهو ام ينهي و ےس رس

 )١( ٌلِئِمَج حْ » ةَلاَقَم يف ْيِناَعَمْلأ ذه نايب ايفوتشآ ٠ ةقباسلا .



 5 د ' :
 ا 2 3 7

 2 هم ر 00 ده و ef 1 ها سر 0 ع

 اًهَّسِفَن ةميِركلأ ةيالآ ِتَرَّسْفَو ِدَنَجْلا نم أ ىلع ْتَسْفنَتَو « ِةَريثك َتداَوَح ْيِف ٌيِناَبَرلأ
۱ 5-7 

 هتلوجر نم ةلكشُم ىف ةلكشملا ب َبحاَص َّنَأ ج . ح . م) ًااتسألآ انقيَِص ري
 هلك يه ْذإ « اًهْنِم ِةَدِحاَوبُهَمَجْوَر َرشاَعُ ْنَأ عاطتسأ اَمَل زُ فلأ هَل نأ ولن ؛ بح نم ال

 ُلُجَولآ ادله َفَرَع ؤو . . . يح يف ٍةلْثَمُم ئَولَسلا نِ ةَعطق ىلع كبت ةيزيتِص حاوزأ

 ولو ؛ ٍةلكْشُمْلا هذه ىف يِلْمطل هسا ُهَعْوُمُد ُمَتْضَي هنأ َفَرَعَل « هْرَكْلاَو ٌبْحْلأ َةَفَسْلَف

CR 

 وه ٍلجَولأ يف ُلِصاَقْلا ذإ « سفت نم عززن زكا بحل َنْيَب لصافلا نأ َكَرذأل ايش َء ها نأ oَء ا
 . ُبِجَي ال اَمَو بجي اَم َنْيَب ْعَصْوُي ْيِذّلآ ٌمْرَحْلآ

 ءال لنمو ٠ ٌةَدْيِدَج ٌةَلِكْشُم وه هتل هتلكْشُمِل لح لكف ةَرْيْغَّصلا ٍسْفّتلأ هذلهب ماد اَم تإ

 نأ ْيَلَع مْوُكْحَمَك ِهِذلََو هِاَهب َوُهَو هيلع ٌءاَلَب اَمُهاَتْلِكَو « اَعَم ِةَيِبَحْلاَو ِةَج ولآ
 ةَقكش , ال ةَأَرْمأب ع

 نيف الف ناک نإ ؛ اَمُهَدَحأ هنأ تبث ن ْنَأ ىلإ لطلاب الو ٍلْجّرلَِب َسْمَل يِدْنِع اذه
e ® r 2 ¢ 2 7ےس 0 ص هما  

 سيَ الحر < هسْفَنب ةلكشُملا وه لحلف الجر ناک َنِإَو « اًجّوْرَتُم نؤكي نأ وب ةّيرْخّسلأ
- 2 7 
 َةَبلَقَعْلَأ هتَلاح ۳ د اهلح ءْىش
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 َنم ُضَرَعْلا ناك ْذِإ « َمُهَءاَرآ ركذَ مل يل و ِءالَضُفْلَاَو ءابدالآ نم َنْيقاَْلِ ُرْذَتعَن نحو

 اأ . مَياَصتلََو ظِعاَوَمْلاَو ِءاَرآلآب ال « ةثداَحْلأ هذه ُهِبْشُت لآ ٍلاَوحَألآب َرَمَْن نأ ءاتقتسالآ
 . ةيبآلا ةّيقَبْلا يفق 3 اَعيَأَر

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 . .٠ ج . ج. م » : نم الدب « هريج نيسح دمحم ١ : لصألا يف 2220



 ( ی ب
 لا ییئارا قدا یلص ےئل ےک

 نر

 َباَع ْدَقَف « ٍةَدِحاَو ِةَيِحاَت نم ُهّلْشَع یر ت. لا وفا لمد لكنا ويلك تا

 ةَصِلاَحت َةَلِكْشُمْلا ىأَر اَمَل نيحاَتل نم . رب هلع نأ زكو ؛ ِهيلِكْشُم يف دْوَجُوْلا فن صن ُهْنَع

 ل ةَمالَسلآ يف اَبَهْذَمَو « ُهَباَصَأ دَق هست اَطَح ئرخألا اهييحاَت يف َدَجَوَلَو <« يكن 92

 قْلَحْلا ئَقْشَأ حبصُب َناَكَو < ديال هبلَع وَ نجل ُباَذَع ةيحاَلآ هذه يف َناَكَو ؛ ُهْئِطْخُي

 . ينال اَهِهْجَو ل ء ُهَلِكْشْمْلا هَل تاه ٠ اًهئم هدم َدقْنَأ يل ةهجلا ف هنأ ُهاَمَر وَ

 2 هتي يل ةمؤلظملا ةيكولآ ذم كَمْ نأ ةلكششْلا تح اص اي لاف تنا ادام

 اَهَل َتْنَأ تنك مث « اهيا نِ كلَ َلَع تلو « كب ىلا ىَلَع ٽر يتلا يه تاک
 ٤ وبنيت ويَلِإْوُبْصَتَو ١ ريغ الجر بحت يه ْتَناَكم 9 اهُلَدَتُم اَهِتفَو ٠ اًبَصاَهِبَو < اَعِشاَع

 « ْيِرَكْلا ميمَذلأ َكْنَأَرَو « َتيَقَمْلا ضيا َكْنَأَر َكِيَلَع اَهْوَلَج اَذِإَ ؛ هَل اقشِع ْتَقَرَيْخآ ِدَقَو

 أ َمْوُذْجَمْلآ اَهْيِماَحَت اَماَماَحَتََف َكَدَي اَهَل ُدُمَتَو ؛ ٍلتاَقْلاَو ٌصْللأ َنِم اَهَعَرَف كنم ْتَعِزَفَو

 ْنِم نْيلْبَح اَمُهْبَسْحَتف َكِيَعاَرذ اهل ُحَتْفَتَو « كمالك لقب ْنِم ارب مَ ف اَهْمْلكُتَو . صَرْبأل

 لَم اهْنِم لح نأ ِةَلاَذَن يف ُلِواَستْذِإ « اًَهَدْنِع هلأ يلح ج جمشأ تنأ اهل حتر ِنْيتقَتْسِم
 َرْبَكُم ةبابذلآ هجو « كنم اَهِاَرْعِمْشآَو « َكاَيإ مرد نم هارت َكِهْجَوِ اَْيَلَع لب هنو ؛ اَهبْيِبَح

 ص

 ٌدَح ىلإ < ةئاَثعْلا َدَح ىلإ حْبقْلا َدَح ر َّدَح ٌرَواَجَتيل < ٍلْجَولأ هج ةو رق ناموا
07 

 ° دع
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 ...f اًهِهْجَو ْنِم َكُهْجَو اَنَاَذِإ ءْئَقلأ دح ىلإ « تير نم سمت بالقنأ

 َنْيَبَو كني نأ نم ْتَءاَج هذه َكَتلِكْشُم ن نأ ول ةلكشملا ت ٌبحاَص اي لاق َتْنَأ ادام

 ٍةَمْعِن ْىِفَو « كب هلآ نم ِةَمْحَر ئِف نآلأ َتْسَلَأ ؟ هينا َةأْرَمْلا ال (ننالآ َلُجَرلأ) َكِتَجْوَر

 ةنسلا « م ۱۹۳١ رخآلا نوناك /رياني ۲۷ = ه 04*١7 ةنس ةدعقلا وذ ٠١١ ١ : ددعلا ١ ةلاسرلا )#( ١

 . ١55 187 : تاحفصلا « ةعبارلا



 «ملقلا يْحَو» مدد

 ىَلَع َكمكَح يف برت نأ َكِيِضَتْقَي ةَمْعَتلَأَو ةَمحَرلأ َنْيَب بفقْؤَم ِْفَو « ٌةَْيِصُم َكْنَع ْتّنَك

 ؟ َنِيَلَع هللا مْكُح ةئيكشملا َةَجْوّرلأ هذه

% %4 9 

 ْتَلَد دَق « ةَلكْشُمْلا » نأ َرْيَغ ع ؛ اَهِبِهاَذَم يف ُبَهْذَتَو . ّنَمْلاَو ُلاَيَحْلْاَو تحل : لوق
 م 5-9

 تبيح الو ةف كَل تا امل اتنه تأ کو ٍقِئاَفَحْلآ هذه مهَق نم ٌديِعَب كا ئَلَع

 م صاح اني ّنَف ْيذ لَك ْنِم ِنْيَْلآ لاد يف نأ َتْلهَج الو « اًمْوُرْحَم ظَحْلآ س ْوُحْنَم َكَسْفَ

 . ٍقِئاَقَحْلَأ نع ُهُنيَع ىَمْعَت الْبَك مالخألآب

 ءاَمَس ْىَلَعَو « ٍةَّضْوَرَو ٍناَكْرب ىَلَع : ٍَِلَتْخُم ادصا ىَلَع عْوُضْوَم يهو ظفَل بحل
 قو اد ريك ٍمْوُمُه ئَلَعَو ١ ِكَحْضَو ءاکُب ْئَلَعَو « ٍضَْأَو

 فت ذنب لك لَو « بؤبخملا يف هند لك حقب يذلا يِ عاد َوْهَو ؛ اار الگ
 تكلا يب باو م ب اَ اإ ریش ل ثول ْنْوَكَي الت « بحمل

20 

 وح روم

 هدْمَب ْنِم ُساّنلَآَو ويف َبْيَع الو ٍِلاَمَجْلآ مات دوج يف ةَيرَسَبْلا قوق هلاك ‹ قلطُملأ

 . نساَحَمْلأَو بْوُيْعْلأ ْيِف َنْوُدْوَجْوَم

 .هئلَمَعْلا حولا ىلع ٌةاَيَحْل مُفت اَمنإَف وب حلت الو ايلا لع مَ ال مغو كلذ

 « جاوڙلآ ريغ بع ءئش ادله ىلع ُبْحْلَأَف ؛ تالا َحْيِحَّصلأ ُهاَنْعَم ٍءْيَش * ّلك يف عضت يت

 ْيِذلا رخكلا ىَلَع تح اذن َمُهْفي نأ بجو ؛ مالا بارطْضالآ ن اك لم اهيو

 اذ مهب جاور تطأ وه اياك اإ نیت نب تح ئوُقأ ُنْوُكَي ذم ٠ ريَ م ال اح هلع

 . اَجّوَرَ

 قرا ِهِلْفَع تحت ُهَلَعَج اَذِإ الإ ةحِيِحَّصلآ هتاف ٌبُحْلآ اًذنَه نم ُدْيُِي ال ّنَمْلَأ وُدَو
 ْعَضَتَو ريكا يف ُلُجدَت َةَمِطاَمْلا كريو . . . ٍفِيِطَل ٍنْوُنجب القاع مب يف ْنْوْكَيَم « هلق

 ا نشأ يه تحل يف لا ةدَهاَجُم ري هٿ ْنِمَو ؛ اَهَتَوُقَو اَهَتَرْوْبَو اَهلاَمَج يف

 ةعْيبطلأ َرَهْفَي نأ ْىَلَع َةَرْدَْلا هيِلْوُي ةبكلا َنِم اًيِهَْلِإ اًبْرَض هِسْفَن يف اهب ُفِرْعَيَو « ةّيرْكفْل

 . َبْيِجَمْل َيَِيَمْلآُهَلَمَع اهنِم َعِدْبُيَو اَهَرَصُيَو ةّيناَسْنِإلآ



 1Y يعفارلآ قداص ىفطصم

 م 2 و 5 2 و 32

 َهَحَبَكَو وټاَرهش ْىَلَع راف يذل يِرَقْلا رفا | غلبي ال ٌوُمْسلا َنِم ُبْرّصلآ اَذنَمَو
 ف ةكرح الوحي ؛ اهِيف اَم تطل اًهِْم َجِرْخُيِل ٍلُجْرِمْل يف ِءَمْلَناَيَلَع هيف يت اَلَمَحَتَو

 طبضَت مل ْنِإ : ةبَحْلأ ةَرَجَّشلا ٌنَمْلآ ا هَبْشَأ اَمَو ؛ ؛ ةا يناعَمْأ هذه ُاَيَح اهم اشن ح ودل

 . اَهِلَمَع ُفَعْصَأ الإ امره اي طلا حصا الخد يف ات
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 ْعَمْجَي هتوف ْيِف وهو ‹ ةبيبَحْلا ىلإ هت تجاَح وجور ىلإ جات ا : شاملا رک اًذنَه لنمو
1 

 1 ر kt و
 . ىلاي هرج ىف دد دَ نأ َبَقلآ كسك« ةريرَعلا ىلع اهن 20000 ١ يا ي اهلذعتو « ىرخالا نزاوت © اَمُهاَدْخِإ نَا هذه ةَيِسْدُقَو هلله ِةَماَرك نب

 3 + د

 ْنَم ريب جَرَ اقشاَع ناك ذأ « َّقْشَعَو اجور ناك اد ليعمل ُرُكَْمْلا ُلِماَكْلآ ُلُجَّلآَو
 لَ الو ٌقِشاَحْلا ُهُدِجَي ال رْكفْلا ٍتاّرَسَم نم اًلْيِمَج اف هسفتل عي نآ َعاطَتْسأ « اَماَوْهَي

 لف ال هنا ريع < دحام ىلع َدَمَج لالا: ةَيبَحْ ا نم ُهَتَجْوُر ئَرَيَل ُهَّنِإَو ؛ ورمل
 ا 02

 ؛ همس يف ئَمْسَألأ راَرْف يَ كلي ذإ « ٍقاَئْمَتلآ يف عادلا ٍراَرْسُأ ْنِم س َوُه اَذَه ن 6

 يو الهدا يرحل نأ + ايد نع ٌةاَيَحَو « اَهَتَدِعاَف َْلَع ٌةَمْوُمَأ َةَجْوَّرل نِ

 ‹ يه امك يه ٿْيَح ُتْيَح ىّ نأ ف هلك اهو ‹ بْب ال َةَئاَرَو « ٌدقَتْسَت ال ةدراش ٍناَعَم

 . وباجح يف اتو رس ماد امو ٠ اًضْخَم انف ْتَماَد ام ةَديِدَج اح مْوَي لَك اخ اًهّلاَمَجَف
 « رس اهيف نؤكي نأ لطبف اهتونا باجح هل كتهنأ اهب اهي ْنَمِب لَجَرلَأ َجَّوَرَت ىَتَمَو مس ثق E e r E سو e E Lr م

 لار َوُه اًمُهْنم لك يف لولا اًدَهَو ؛ ناک ْنَم َرِيَغ اهل َداَعَو « ْتَناَك ْنَم َرْيَغ هَل ْتَداَعَو

 اًدإ هب رخأ لب « جاَوَّزلأ يف ةَداَعّسلل اًساَسَأ ٌبْحْلآ ُحّلْصَي نلف ؛ ِهبحاَص ِلاَيَح ْنِم اَمُهِْم لك
2 

 يعي اح ِنْيَجْوَّرلأ َنْيب ََضَو ذق ناک ْذِإ ؛ هيف ذ مْؤُشلِل اًساَسَأ َنْوُكَي نأ اًناَرِيْخَأَو اَدْجَو ناک رعب مو

 ادم ءَرَو ِناَعِجاَرَتُم جاوزلآ دعب اُهو « ب لاّيَسْلأَو تالار فشلا يفي نهج ام ۰

 ِتَدَسْفَأ « ةلوجْولا َماَ جر لالا هذه يف جزا نكي مَ ْنِإَف « ُب َكِلَذ ْنِم ام ّدَحْل

 فكنا اَِإَف « انف دعي مل ام ِةَجْوّرلآ يف َسَمَلاَِهحْوُ بزا مجوز لَو مَع ايلا
 نأ لبق هدأ َْلَعَو هس لَعَو اَهَْلَع ءپ د ناكو « اًهِرْيَغ ْيِف هسمتلَي بهذ اهغاَرف هل i e للك .r ee 06 o مر رج ر رک وا

 3 ذآ

 ُدِسْفِيَف اهَساَسْخِإ ُدسْفُيَو « اهدالوأ ئيبأل يمال أ ْأَوْسَأ ةأرَمْلا هذه مام عصي ْذِإ ؛ اوُدَلوي ل
34 



 « ملقلا يو 0 ۳۹۸

 7 و 2 ٠ 2 2 7 7 ص رے

 . هرْوُعشو اهشح الإ ةَأْرَمْلآ اَمَو ؛ ع يلا اهتنوُك

 ْمَل أ اًفْساَع ُلُجّرلأ ناك نإ « اًهَلْوُحُف هو اهتَماَهَشَو اَهَتَوُقَو ِةَلْوُجٌدلَأ ماَمَت ٰيف وه ناساف

 ماع ذأ ند ي نِ امو ؛ ةنماركو هو هسا الإ وجا يق لجو نی اتر ُهْكَي

 ّنِف اهيو هيب ام ُدسْفُي وأ اَهْيَلَع ُفّيِحَي ت وأ ُةَجْوّرلآ هب هب ملت مٿ ةَلكْشمْلا هله لم يف عقب

 اهبفاَجْيَق (ةبيصُم) ِةَلِكْشُمْلا ُبِحاَص لقي اَمَك اَهاَرَي ْنَأ هب < ٍةَرَشِمْلَأ نْسُحَو و َةلَحاَدْمْلَ

 اَقتْحأَو اًهلالذإب هَظْيَع فش شو و اهتاتغإ ٰيف لابو

5 

 ْيذ یاو ۲ قلق لك نع فشق قلق سنت يب كلت ذا يو لع أ نيد ي ٰيڏ يي

 ؟ ابْنَ ُهُرْيَغ ال َوُه ةأر ةَلَماَعُم يف َةّلاَذََو ةَءاَنَدَو ةّسخ > تلق نأ يما كل ْضْرَي ِةَماَرَك

 َّلَح ين ةّيِعامِتْجالآ ََلْيِضَمْل دعا ْنَع نان َجْرْخَي الأ ِةَماَرَكْلاَو نيل َساَسَأ نإ

 ُزَمْعَيَو كي ْلَب « ريق هنأ ةجحب قر ال اًرْقَف ناک ْنَمَق ؛ اا ف ْنِإ هيلِكْشُم

 هنأ ةّجَحب اهطقسْيف ةَأْرَمْلا ٌلِرَتْسَي ال اًيِحُم ناك ْنَمَو ؛ كلذ ْنِم ْيِناَعُي ام ْىَلَع ٌرِيْضَيَو

 امنو ؛ اَهَرْيَغ ُقَّشْعَيْهَّنَأ ةّجحب اهتشميف نأ مآ ملط ال ٍلكْدُملا جاك ناك نمو ؛ شاع

 َرْوُمأ َربَمْعأَو « ّيشْحَوْلآ هرب ال َيِناَسْنإلآ ُهَرَثَأ َكِلَذ وختو َكِلَذ لَك ْيِف َرهظَأ ْنَم ْناَسْإلآ

 لَو ؛ سْفَئلأ ِءاَوْهَأ ْىَلَع ٌوُمْشلأ يف ُنْيَلآ اَمَنِإَو . ِدْرَقْلا ِةَدِعاَقب ال ٍةَعاَمَجْل ةَدعاَمب ةّصاَخْلآ
^e 
 لانه ْنِمَف « ةماعلا ِةَدِعاَمْلآ مُكُح ىَلَع الارنب الإ هس ِءاَوْهَأَو هسْفَن ىلع ورا ماسي .2

 . لإ خلي امين لع وني الآم نيَو ع ماسي

 يقع ق ده نمل انك اشف نر نف عزا زل لح ميج سال الكف

 . اَهِعطَقي ما هَل تقِلُح لا ةا دل

 وم 0 علقم ماج 18 رو وە عر م ر

 ُنْيدلأ فرعي ال ْذِإ « ِدْقَمْل َلْبَق نْيَجْرَّرلا طاليخأ حْ ال مالسإل أ نأ ف ةمكحْلا ضْمَب نم هلك اذنه )1١(
 Tea A ساوث سرس e 8 ےہ نم تسال و 1
 ىلإ انّرْشأ دقو . وصي اَمب ناصتو ٠ اهني اَمب َْتْبَت ن نأ بجي ةَرْسَأ الإ ِنْيَجْوْزلا ّنِم ٌيمالْسِإلا

 72 سم لاو ساس هو 2

 ةلكشُملأ نم للْوألأ ةلاَمَمْلَأ ىف ئَرْخأ ةَمكح



 ۳4 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ٍبِحاَص ةَ هيرَصاَنُم يف بلآ ةر را نوتيلا ناو ال هذه ْىَلَعَو

 لَكَ « اًهيِحاَص نِ مْ اهيل مَهَو ذم ماك ام « اَْنَع عاقل اَهَل راهظيْسالَآَو ِةَلِكْشُمْلا

 ع يارا علاج رص اح إو « ريل يناس ذل رمل اتش

 ده ين اهنا وهف ٌيِناَسْنإلآ ريما ادم يف ِةبِبَحْلا مك اأ . اَمِدِراَوَمَو هست رِداَصَم ْنِم

 us لار ةا اهون بح تسيل عضوا
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 ؛ هلق يف يآ ةَ يم اهب دلي اهنِم ماتي ِةَلِكْذُمْا ِهِذَم بِحاَص نَا ركن اتن
 ُتْلَعْلآَو ؛ شالا نزح ريَ ميكا َنْْحَو « وخلا ملأ رع لالا ملأ نأ فَ اًآ د

 فرع نم م ميكا ؛ اهداف ءا حالصإل ٍناَسْنإلآ َعَمةَقْوَلْخَم لآ نوي دای ُيناَسْنإل

 « يف هنر ادنی الآ ولأ نی م ْمَنْصَي الق «وِعاَجْوَأَو همالآ ِْف ِبْلَقْلا اذلهپ فرصتي فيك

 0 هتي ت ميكعلا دي زل و . دك ان ارد مخ رکا ارت ر م چرخش الو

 كِل نَع نفل دج ايَتْعَم اَمْلَح بلك نم َنّلْخَي ْنَأ عاَطتْس  ْيِهَنْشَي ال ام

 يف ٌلاَوخَألآ ُنَراَوَتَتَق ؛ ِهْوُرْكَمْلا دْوُجْوَمْلا اًذنَه ْنَع ٌرْيَّصلأ هاجت وأ ٠ مْوَدْعَمل بنل

 َلَعْجَي ْنَأ ٌنَمْلآ وذ ْعِي طب يوما ٍقْلَخْآ اذهب ؛ هبلقو هرْكف ىلع ن ناَعَمْلا لَعَنَ هس
2 

 ْيِناَعَمْلا مل ُلَسْرُت اعتصم َنْوُكَي نأ الإ ِءاَمكْحْلا ُرْكِف َرُه اَمَو , 20 مئا اهلك هَمالآ

 ٌةَذَللاَو ةَمْكَحْلَاَو ماقتل اهِيف ةَرْوُص يف نم جرت < 2او ساو رضوا اًهْيَف ةَرؤصب

 . ةيِحْوْول

 اَهَعَم ُهْئَءاَج ْدَق َةَلِكْشُمْلا يف ةتقبوأ تلا ٌةَعاَسلآ اًذِإَف « ٌجُوّرتْمْلا ماعلا ٌلُجَرلآ ُنَشْعَي

 اهَبَذَع اَمِإَو « اَهْيَلَع ةّرَّضلآ ذاب اًهَكَلْهَأ اَمِإَو « قالطلاب هيا برص امف : اَهّلَح ةَقيرطب

 ُْتَبَع ونيعِب َوُه ٍلِماَجْلا ادَه سفت يف ِةَعيِطلا نم ِثَبَعْلا ضع َنَأِل ٠ ِرْوُجُفلاَو ةتايخْلأب
 جيزاَسنإلا لع ةَمْخّضلآ اَهَمِفاَدَم قل ةَمِيَطلا هذن اك « ِهَْخ يف لِهاَجلا اذهب ةعيبطلا

 o oR i 8 ت 20 و

 31 ر

 کک
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  Zocor i ee etم ا م هر س 0

 )١( ٍسْئاَبْلأ ٍلاَمَجْلَأ » تالاقَم يِف اًهضْعَبَو ‹ ابتک امم ربٹک یف ْيِناَعَمْلا هلله اًنيِفْوَتْسَأ «



 « ملَقْلا يَحَو» | نا

 اده لكك اًئناَوْيَح الح ألا ةلكشم تلخی نَا ناريل َنم ركّذلا ْىَلَع لهسأ َسْيَلَو
 2 a or o قو 8 n 25 وَ ےس

 ا ةييعلاو ؛ اهني هو “ تيب ىلم لش م ماد ام اهئ لوم ذأ تالا واط ره « يالا
 e 2 سال م
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 ِبْعَّصلا ٍبَعْصأ ْنِم ناك ْذِإ « ُرَخآْهْجَو يَلِكْشُمِل ادق ج ورمل ُمْيِكَحْلا ُلُجَولآ ُنَسَْي هن

 نح اَهِيِفَو نْيّدلآ بِجاَوَو َةَجْوّزل ةَماَرك انف نإ « ٍةَلْوْجْرب ةَلِكْشمْلا هذه لحي ٍلْجَر وجو

 نيبو اَهتَْب ٌدجلا دشا َوُه يذلا ََْمَو اَهُعاَدِحَو ٍةَعْئيطلا ْتَبَع َكِلَذ ّمَم اَهِيِفَو « ةَءْوُرْمْل

0 

 َوُه نكي مَ نو « مسالا ٍرَمَطلآ َهَدَل ْتَرَسمَتَو ٰيقابلَا َناَم ْدَقَف ٍلاَمِيْخالا ْىَلَع

 أ قطو وول دلل ةَيابتم زاناو ةت عقار ِناَسنإلَا سفت ْيِف َّنِإَف ؛ ةَييَْلِب

 رفا ميكا لجأ ةن اهي يحلب رتل ن لأ ؛ رْثَأ نِ هنأ رثا « عقْؤم نِي

 ةَماَرَكْلاَو ُةلْيْضَمْلاَو ُنْيَدلأ ٌرَصتْنأ اَذِإَو . هست ُةَماَرَك هسفت ىلع اهنم مركو « اهنا

 ده ن نامل لطم رك مدفع الو نع م يك بلا یل نبي مل « ُخَمْلآَو ُلْقَعْلاَو

 ؛ نط الو تحي َكِلَذَق : طبْلا ىلع ميلا لج لجل مطب امك ئرخأ لاح هَل ذقو

 ةيهادلاو « ةبوَقلآ ِدِئاَدَّسلأ َنِم الإ غني ال / سابا دیش ُلَطِلاَو . ُبَضْقَي الو ُظاَتْغَي اَذَهَو

 اولا يب لإ فَي :ال ُلِضاَفْلا قلا « ةدّيعمْلا ٍتاَلِكْشمْلآ نم لإ جري ال ثيرألا

 وأ وسفن ِتاَوهش ْنِم ٍةَوْهش ىَلَع َرِصَْني نأ مْيكَحْلا عطتش ْمل اد ْيِرَْعَلَو . ٍةَمِكْحَتسُمْل

 ؟ سنا نمو اًذاَمَو « ٍةَمَكِحْلآ م هيف اَداَمَق « اًهِتاَجاَح ْنم ةَجاَح لطي

03 2 2 

 َدَسْفَأ دق دسافلا هلايخب هنأ الإ « يَبْيِبَحَو وتو ّنْيب اهيِحاَّص ىلع (ةلكشُمْلا) َدَقَع اَمَو
e: 2ت ر  

 اًهاَرَي ال ُهّنَأَكَو "ال ارنا جذر مل َوُهَه ويف ةعلضمل دملا َةَْقْل

 َدَسْفَأ امك ُْهَنْيَع َدَسْفَأ اَدلَهِبَو ؛ ِةَمْوُّرْكَمَو ةَبْوُبْحَم : نيتارمآ نيب و ا امو زي
 س

 . اًهَبَحَأل اَهَدوَعَت ْوَلَو « اَهآَرل اَهاَرَب فيَ َمّلعَت ولف ؛ ُهَل



 ۳۷1 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ناك ْنِإَو ٍلْبَحْلا ئّتْعَمِب ُهَرْوْعْسَف ؛ مقنع يف ِةَداَقَمْلاب ٌرُعْشَي يذل داَوَجْلآَك ِهِمْهَو نم لإ

 مو وي ينام تناك إو هتف ئنلتم لك خف لطم اليس ىنم
 ! سائ أ ٍقاَْعَأ يف ِرْيحْلاَو لاعبو ليحل ٍلاَبح عضو

 انف 3 37

 تَصقت نم كمل ودم يلي يف عَ ذه . اقل فَ ء رك نأ يق كَ
 ىلع ُمّرَجَتَيَو « يف ْعِلاَبيَو « بحل ادله لْثمب مسفت ْىَلَع سليف « ٍلاَجَولآ نم هلو

 7 اک اشار 5 ةهرذغتلا ةيواولا لولا اهل قلتو هب تيل يلا ةيكشلا يجو

 ى ْتَلَوَحَ ُهَتَريِرَع نال َكِلَذ لكَ ؛ لبق ْنِم ال البق نم ةيصُمْلأ َّنَأكَو ٠ اهب يلب ْيذّلأ

 2 ذأ يل هلع وز دقو ٠ بدلا ال ترزق ل يلع روش الإ ْدْعَت ْمَلَق ٠ رک

 ع هزْجَع نم ٍصْقَتلاَو ةئاَهَمْلاِب هست يف عش اإ وكل َّدَسَأ هَتَجْوَز هَر د ْنَم ِلاَجّرْلَ

 باب نم ناک امو ج اوَكْلَو ةَمْقتلَاَو ةَواَدَعْلا يف الإ يَا الجر نوحي ال اده
Np 

 كَ

 نأ اي

5 

 و ةَمْرُحاَلَو قل : داو فرط ني بالا داعش هم أرنا « طل
 يب ر ه2

 ج نمو « وستل ةيزغَلأك ْنْوُكَي ةهج نم لال « اديس اَيِلايَح هح ناك ادله نؤكي ىرخأ ةهج

 اب اَذَرَو 6 تجر اًظْيَغ . . ةَأَرْمأ ىَلَع ةأر رم

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ) )1١هركف 7 : ْنِم اَلَدَب ؛ ةَرْكف » : لْضَألا يف « .
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 یو يضل ىج
 ىسسموز») ید مک

 ' مكي ارکنلارون تم سبقوا" "ليتل ارم ل یزد هناك اب"

 لول ابابرعت
 تهفازلل “ناقل اراب |” ظررْعَت ب

 یاران را طو



 ا

DF 
 و 9



 چ
 کو

 ر

 ی 2 ع
 vo يعفارلآ قداص یفطصم 2 ئوز ا مکا

 نا 8 2 هع لر كد

 لاو ؛ رينو هب ُلّوَحُت ةّداَمْلل هلم يف « يإل ُهَمَباَط ةَلِماَح هلأ اََقَلَح سملو
 وور

 و ديف ف نر حوؤلب هلت يف مقالا كِل لب لاح نأ هل

 200 ot 1 7 س ر 4 ملأ تاعي
 ةعشأو < رولا م مالک 5 ةَياَدِهْل ٌةَّضِق ىه ِسْمّشلأ نم ِءرضلأ ٌتاَشَعَرَو

 . ماَلكلآ نِ روت يف ٍنْوَكلأ ٍناَسْإل ةَاَدهْلآ ةَصَق يِ َيِلآ يف حَوْلَ
 ماَرْجَأ : ِنِيَهباَشَتُم نْيتاَدَأ ٍضزألاَر رسا ماظن ْيِف ُلَمْعَي ْمِيِظَعْل يهل لماَعْلَاَو

 . ِءايبنالآَو لسو ّنِم ٍلْفَعْلأ م ءاَرْجَأَ « ٍبِكاَوَكْلاَو ٍسْوُمَشلأ نم رولا

 6 ُكشلآ لينا عمو ٤ ْقِطْنَملأ ُهَعَم ركفلأب ةحنرات ارق املأ نِ اًناَسِْإ يَا سيل

 لغم ارقي ئمْجَت َناَمْنِإ هَتكدكَو ؛ ِةَماَعْلأ ةَ ةّيرشَبلأ ة ةَعْيبطلأ ٍلْوصَأ لع في لعب نري م

 لع كلذ کپ ودي هُم ؛ ُ دامي ميلا عمو ميلا همم ٠ لآ ف ٩۳ بوكا ١
5 

 . اًهَدَحَو هي ةيزازلا هيمي لص

(se)۽ م 184 ةنس ناريزح /وينوي 19 - ه 11867 ةنس لوألا عيبر رهش ۱۳ ۵۱ ددعلا 4 ةلاسرلا »  

 . ١١٤۳_٠١٤١ : تاحفصلا « ةيئاثلا ةنسلا

 , هعم لمعلا ىلإ تايزلا نسح دمحأ هاعد نأ دعب ةلاسرلا يف يعفارلا تالاقم يناث يه ةلاقملا هذه

 ىلع عوضوملا اذه راتخا هبسحأو : 774 : ةحفص ؛ ىعقارلا ةايح ١ ىف نايرعلا ديعس دمحم لوقي

 [ ؛ ميف ىلع نكلو بدألا ىلع ةفاحصلا ينجت ال » هل ] قباسلا عوضوملا نيبو هنيب ةلصلا عاطقنا
 . ماَّسب . همسوم اذه ناك اذإ ؛ يوبنلا دلوملاب ءافتحا

 . ماسي . ٌرهَجمْلا وأ راَظْنملا : وه Telescope ٤ بوكسلتلا )1(



 )2 ملقا يخو ۳۷

 سم ر IT هک ن مم ص r 2 6 rT ج هم عل
 ملأ ثاَرلَص ءاينألا سز يف ةقيرطلا وده كلر « جنر أ ملع ٌئشنت ةاَيَحْلَأَو

 . ةيزاسنإلا ىلع يهل َقاَرِْ لآ امك ؛ ةايكلا مع ني وُ خبرا لَ ٠ مهبل
  3ج i 35 يذاَجلا نوال ةَرْوُص وديع َوُه ماظن يف لامك ىلإ اَُبِذَيَو ؛

 ئَوقأ نكت « ينال ملأ ةغالب لم ٰيف عَ ةيهإلآ ةَقيَمَحْلأ ء يج يلا هيج

 ُبْولْسَألآ َوُه اده . حلاو فالج اقبح سيو « اليم عَدْبأَو ٠ اَمْهَق َرَسْيَأ ا

 ع

2 

 د ل اي و َنْوُدْدَي ال َةايَحْلَأ سالا فّسَعَت اَذِإ ُرٌسْفْمْلا صْخَّشلأ

 عاَمْطَأ نم هيف ُكَلاَهَتَتو ُهْنَع ُضِفْنَ امف اًهباَرطضآ ةر َنِم ُنْنيِالَمْل ُبِرطْضَتَف ٠ اًهِيَف

 اح دب رهط « يأ امو ىش اعل ميسا وُ وإ ذج جر نم مف ؛ يذل
 ٍةَمَلَكَمم ٍةّصق يف هذ رهت امم علب 2 ٌيِنْرَمْل ٍلِماَعْلآ ِناَسْنِإلآ ّنِم بلا َيِف ِةَياَعْل بادآلآ

 َوُه ؛ اهلَمكأب ِةَعَل نف ةغ ا وفم نك ی ر ی قجاز نإ لقب أ

 ل

“4 or 

 . ميورم

 الع نف وهل ىح ءهموَف سوفت علب يلا سفت نوت ن نأ الإ ةويتلل ةداهشلأ اَمَو

 عطولا حيضتل بم يزل نوا ئياسفلا عضولا أك « اَهَدخَو ٌةَمِئَق ةعنيط ِهِلئاَمْشَو

 يبل ادله يف ةَيِماّسل ةقْيقَحْلآ َنأَكَو . ءال عُزاتتَو 5 ةَداَمْل ملا يف ةَيرْسَبْلل ِطْرْلْغَمْل

 ةايحلا طلَغ نم بسا یر رع اما وُحْحَصَو ٍلْصَألآ ام ْىَلَع اوبا نأ : سالا يدان
 . ةينامنإلا فيرختو

3% 27 0 

 صفت قدا سْفّتلا ىلع َةَلَّصَُم الاَمْغَأ ِنيَدلِب تحب ْنَم اهلك ةئرشبلا يبت هٿ نمر

 هب مم تنل تبلل يلمع اَهلْفع رضع لك يف يتلا يلين ره ٠ « اًيحَلْصمِ كانَ
 وب مطتت ريمتملا ةذجتملا يليا الق ةابحلل ايحْلِل ُعَدَيَو « ةَريصتَو ةّريَم ىلع سفلا َلاَوْخَأ
 يَ مال , ِهْئناَعَم صحا یف : مالشإلا ةَفيقَح يه ِهذَعَو ؛ ْىَدُهَو ٍدْضَق ىلع ِةَعيِبَطلا ُلاَوْحَأ
 اما ٠ قس لو م الو تأ ةجاحلا ذه نأ يوي لو « عَ نند كلَ هلع

l<رولا ¿ ْيِناَعَمِل ضزأالأ يف عب َوُه  



 vv يعفارلآ قداص ىفطصم

 نمي ال ؛ لاف ألا بأ َْوُمْجَم مف يك لَو دَمَحُم سفت يف هارت كلذ لكَ

 َنيِْلاَُمْلاَر ةفسالفلاَو ِءاَمَكَحْلا ُلِئاَضَف ْتَعَمَتْجا لَو ؛ اهم َلَمْكَأ ضْرَألا فرغت نأ

 ذم تجرح اَمّناَكَلَو . لي هفت لدم اهني َءيجَي نأ ْتَقَلَب ام - ٍدِحاَو باص نف ثلج

 ر نعل نكت اك ذأ« کک ني: ثلا ٍةعيِصَع ةيِص نم نشا .

 علو يبت ألا ألا ني سلات اكن ل

 ُهيالَص يعزم ىف ةن 0 للت ةَرْؤص ا جو رق 1 كي ln 2 . ص ا
oالّبَج دنع نؤكي يذلا رّيغتُمْلا ٍناَسْنِإلا راَدقمب ال . ٍتباثلآ َيِناَسْنِإلا حل رادقمب 1 ر 7 4 سر .٠ 25 2 0 2 ا 31 ل  

 كة

 هَ عرفَتْسَيَو « ٍمَلاَعْلا مْكْحَو ايندلآ َعاّضْخإ دريو ٠ الإ وذو ومل ولْعَي ند َرُه
 ؛ ئوقألا ىلإ فَعضألاب عاقترالل ْنِكنَلَو ء ٍفَعضألآ لالذِإَو ئَومأل ِزاَرْغِإل ال < ل ن

 ام « يوكو ةي داي وُ يه اإ م نأ « فلآ ع ئاَوّشَو هتعنرش نيب ام َقْوَكَو

 ةَداَيِسَو ؟ ةاَواَسُملِل ُلَمْعَي َوُهَو ٠ ِقْيِرْفَتلِل ُلَمْعَت َكِلِتَو ؛ هيَ ليلا ةا ةف وم

 ُمَظْعَأ اَمُه َةاَواَسُمْلِل اًهَلَمَعَو ِةلْيضَمْلا ُةَبَلَعَو « ةّيدْوْبعْل ُنماَسأ اَمُه قتيرفتلل َهْلَمَعَو ٍةعْيبَطل

 . ةيَرْحْلا ٍلْئاَسَو

 همت

 ْىَلَع صرخ : لالالا ا با نإ ُةَمِلْسُمْل ا ؛ ٌةَراَجحْلأَر

 ٌلُكب ديو ٠ عادجلا َلِئاَسَو عدو ء ةليحْلا ركن ٠ هَل َسْيَل ام لإ ُهَرْشَيَو « هل نوي اَم

 « اه ِنْوُنْضَم لک وش ر دو اينُدلآ علي : مِلاَسُمْلا ٍبلَقْلآ ةَرظَت لب - ينل ٍدِيقْعَت يف َكِلَذ

 نأ كرذُيَو ؛ رك نَع وفني « ايم اهناياغ يف ْعَمطَيَو ةئاَسْنإلا فريو ؛ رک نع فيَ

 ِِئاَرَو نم مث ِةَبهاَذ ٍةَعاَس َنّذَعَ الإ نل رع نو َماَرحْلآ َّنَأَو « ةباَسح ُهءاَروق لح ْنِإَو َلاَلَحْل

 ( . ِدبألَأ ُباَفِع



 لاحت هللا ةّيْشَح نم َلَعْجَي نأ َوُه مالسإلا ضاَرْغ زبكأ نوي نأ َكِلَذ ْنِم جرو

 هتتم ىلع َدَجَو ُناَسْنِإلأ ادله ت

 يفر بارتْسُمْل ملاك ر د « اَهّرُشَو اهي

 <« هلآ بابن َْنَح هيلَع ٍناَيِصْخُي نْيَسْوُساَج ني الإ ةوطح ْيِشْمَي ال : فلآ ةَسايس

 . ٍرطّتلأ جي ينام تدلع ناجز رو « ٍدِبكْلا ِتاَوَرَن ىح هئم ِناَعَمْجَيَو

 يقتل ىلع اهني ماك , فل راغ ين تَرَ كيال ةا لَه ثا اإ
 و

 ٌرفْثكَو بالا ىَشْحَتَو « اهل ُلَمْعَتَو ٍتاَتَسَحْلآ ُدْيِرُي « ةَرَمُمْلا ةداَرإلآ ُنْوُناَق َوُه فات عرش
 ْنِكلَو « ةطْلْسلاَو ِةَمْرُكُحْلا قيقخَتل ال « اًضْعَب امض مکی ل ٍدَسَجْلا ْئناَعَم اَذِإَف « اًهْئم

 تشمت دف « نايل دله نف توجع ةا ُسْيِماَوَت اَذِإَو ؛ ٍةحَلْصمْلاَو ريكا ييقحتل
 ْنِم يه هنأ يف ريكو ةَرْيْغَص لك اَذِإَو « ِناَسْنِإلآ يف ِةَمْيِكَحْلا ةدارإلا سیان اهيِناَج ىلإ
 0 ِناَسْنِإلَأ أ َلْوَح اَمَو ِناَسْنإلآ ْيِف ام لك اَذَِو ‹ اهتم كَم يف اًهْيضاَف دنع ةَ هام اهبِحاَص

 فرصا ُبِلاَعْلا ىئتمَمْل َوُه ماسلا ئتْغَم اإ ؛ اَبقاَع يف سلا مالَس لإ ثم اري ال
 و :اًسنإلاب

 ي Ê e$ 3 اد

 و
 ا ا

 ريس هر

 ؛ اَهتفَسلف يه ِهذلَمَو « اهيا يه كلَ « وٻادآو ِهقالْخَأَو مالشإلا ام
4 

 اًمغأ
 ص

 نوَ « ٍمِئاَدلآ ِناَرْلأَو دايتغالاب اسرع ة ٍةئاَروْلأ ْيِف اَهُسِرْعَي لب « ُبْسَح ةيزاَسْنِإلِل اَمر

 نف « َةاّيَحْلا ِتاَرْوُرَض ْنِم اهبل ماعلا نا نيش تير قوا

 . ةّريِرَعْلا ٍتاَوَهَش نم اهيل باما ءال

 وأ ضنألا َلَمَّسَن هقاَلْخَأب ُنْيَدلآ ادله مَع اإ الإ ماسلا ي َسْيَلَ

 انو « ٌيِعيبطلآ عْراََتلآ َنْوناَق عب حست اق 0 ٠

 ىدا ١

 . ةَيناَسْنإلا قالخألآُهَعَم لوو ذمو دووم ُدَلُْيَو ؛ هير ْنِم ٌرَسَك .٠ ةوامنإلا نلف ادعم دلو أ ڈبو ؛ مرش [

 2 د 3

 ساس خخ ر ص م6 2 م نم ا مَ 2 ر ي 2

 كلذ طبضَو « ّرشلآَو رْيْخلأ َنِم هَر أ ٍلاَقْثِم ىَتَح سّْتلا لامعا لكل ماد دلا َْئْعَم ريرقت
 Hi 4 هَ

 الو ؛ ةئمالْسإلا ةَدْيقَعْلا ُِماَسَأ َوُه اذه امي سالا ات ةر ياك يلع هاير
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 يتلا هيِلْعَمْلآ ُةَمّصل ْنْوُكَت َكِلَذ نم َّنِإَف . اًمِدْضَق لبيس ىلإ امد ِءِريمب ةيئاسنإلِل َحاَلَص

 ْنم نكْمُمْلا َوخَت اهلك ةيئاَسْنإلا هجو « هدارفأ نب ياو ٠ تجمل ْىَلَع ُبلْغَت

 اَهْيِصاَح ذخر « اَهحِلاَص ادا ْمُكْحَتَو , ىلا وه ات َوْخَ اجرت ر لار الو « اًهِلاَمَك

 ؛ خلا اًهْضَوَع ّنَكْلأ هلل ا نأل 2 لوألا اًهضَرَغ ّيِناَسْنِإل ٌفّرُسل ُلَعْجَتَو 2 اًهعْيطمب

 لَو ٠ ةعِئِرَشلآَو « ْناَسْنإلآ : ناتا مف هيف َلُمَك ُرْْعْلآ مب َمَدَقَت املك هيد الهو ُءرَمْلأ حضي

 ْيف ُكِرْدُي الف ؛ كن لِ ارو يرجي نزلا الا نف ةا ةداشلا تلا هَ
5-4 

 : عئاض يعَسَو طاب ٍلَمَح ْيِف ناك هنأ عم ري ايش رجلا

 ء ٍمْيظَعْلا يللا ئتَمْلآ كلذ ٍرْيِرقَت ىلع هخلبأو صزجلا دشا صرخ ُماَلْسِإلَآَو

 لع مك ؛ ازاد لفعل نف ال ٠ اهفطارعو سفك يف ؛ ٍلَمَعْلاب ْنكلَلَو « ٍقِطْنَمْلاب ا

 ضرب امي سف ىلع يَّقَّشَم وس َوُه َكِلَذَو ؛ ٍصْوُصْخْلاَو ءسال نود « مرغ مْجَو
 ر

 راس أ وه َيِتلُخْلآ ماظل أَو « ملال ْاَسأ يه يتلا ءَ نأ ةَ دوق ؛ اَهْيَلَع

 خش ُنْشَي اَمِيِف ْنْوُكَت مالا ٍلَمَعْل فو َنأَو « مالا ساس وه ميال َلَمَعْلا ناو < هلآ

 لبي الو ةلوهشلا ضب لهن امف نك امك « َجَرحْلاَو رنا علي الو ِةَفَسَمْلا ضب

 . َلاَمْهِإلاَو َلَسَكْل

  اًهْرْيِمَض َقُدْصَي ىح اهنالغإل قذص الو ؛ وس اَمَو « ُنِلْعُت ام : ِناَهْجَو ٍسْمئلِلَ
 هديتي النا ئياتيجاا انا هُو« اه رتل عضم ىع اه حل ل

 ُحِلْفُي اَلَو ؛ هَل ُدَتْمَي يذل هيَتآَو « ميف رمي يذلا ُهُرِضاَح : ٍناَهْجَو َِلَذَ ملام

 مع نب زج الإ ةئانإا اح امو« اخوان غب اح بال عوق ر

 ةَيِماَن ةيقاب مهلئاضف ٍراَرْمَيْسَأ ْيِف سالا

 ىلع هب ةَبْغَولا ماطر « اهل ٍناكئيطالآَو : ةَعاَطلَأ يَلَع هب ةبَعَرلأ ٌماَظِن : ٍناَهْجَو اًضنأ ماظتللو

 ماظن مْ لو ١ سلا يف َةَعاّطلا ُهْساَسَأ سيل ناس مقي الو . اهن ةرْثكلاَو ةيْشَكْل

 . هب ٍلِماَعْلا ركف ْنِم فالج هيلع

 ام دج الف « اهقيتسي ةبقاعلل ُلَمْعَيداَجْلآ ةقنرط اَمُهاَدْحِ : نامي مئادلا ٍلَمَعْلِلَو
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 «مَلَقْلأ ّيَحَو » ظ ۸۰

 رغب لو ضب نيف ةَدالَح يه وليت ني وزار لك : رضقلل لاعمال لإ لَ ند
 تحف رم ةع کلا م ُحبطيَف « وسْفَن ْظاَقنِإ هو ّيقيِفَحْلا اًهاَْنَم الإ اهب ىمي حمل

 َلاَيَخ ِناَيْخَألا ضغب يف َناَمْرِحْلا وُسْكَي ام رخشلآ َّنِم هب ٌدبَص ؛ ةي نَمِم ةايشَأ ىلع
 . وكاله اًهِضاَرْغَأ ضب نَع رجلا يف ست ذو « عاتفيتسالا

3 8 3% 

a 0األ” 2 وم 2 6 ما 5 تراس 0 0  E oر  

 لكل ماَوَّدلَأ ئَنْعَم رئرقتب الإ كاتم الو اهي ر الل مارق ال ؛ مالّسِإلا ةفّسلف يه كلت

 - راتلآ ٍلاَمْغَأ ىلع رال عَباَطَو « ِهَئَجْلَأ لاَمَعأ ىلع ِةّنَجْلَأ عّباط عضَوَو ٠ ٍسْمّنلَأ ٍلاَمْعَأ
EF 7و و س سے ےک ہی مسوس 5 هةر ما 4 ر  

 ةقئقدلا نيب لب « ٌةعاَسلاَو ةَعاَسلا نيب ةّيلمع ةّيضاير ایج ساثلا نم دزف ةطاّيحَو

 02 هس > fas رھ رە ھاو وس
 هم لآ مْيظْعَتَو - هيو هبلق لاَمَعأ مث « هّساَرحَو همْسج لامعا نم دامب « ةقيقدلاو

 1 راسو” اسم 0 تا 25 هس عارم ی ا ۾ 1

 ٍةكَلْمَم ٍمْجَح يف ُهَنْطَب َلَعْجَي نأ ٍناَمْنِإ لك ٌلِواَحُي الق ‹ ةّيداملا ةيصخشلا نؤد َةّيَحْوُولأ

e 25 00 23  

 ىلع ل بِي اکی ورق لک ةيزاذ عت لب ؛ هريغ يقؤقح نم صقتسي امي « وير ا تك هسا ی و ع ر | و دق وأ ةتيدموأ

 ضرألا يف قالخألا ني باقم نعت ريع ال ارو ؛ ٍةَيِئاَسْنإلآ ٍتاَبجاَوْل نم م عَمَتْجُمْل
o» 

 باد ام ةيياميجالا ةلكذشلا لكنك ؛ كورا او اكل عمي الف ؛ ةّدَلاب ال ٍةَحلْصَمْلأِب

 . اهي اَدَمع ٍةَعاَس َّلك اهِلْهَأ ْنِم دجت ال ُةاََحْلآ

 خلا يم هاتن ةر خو وه ةفاتلاو لتا ىلع علا لي شالو
 ْنم ٌيِناَسْنِإلأ خيرا ريو قبرا هدو رم هنأ امك « ّيعنبطلأ اَهِقَسَن ْىَلَع سائلآ يف

 ُمِدْهَي سالا ِتْكَرَتَو ٠ مارشلا ناحل غير رف انام يأ 3 ةيداصتقالأ هئاّبَو

 هيب عسي ِهراَج طئاح ر اَجيلآ ُمِدْهَي امك « اًضْعَب ْمُهَضْعَب

1 

 مم

 م ئَوْقَأ ةَدْئَقَعْلا اََلَعْجَتَق « ةَدْئَقَعْلل ةاّيَحلآ لا 0 ْيِف ٍِلَمَعْلا ُنماَسَأَو ٤ او لسكس و 27

 ٌةرَّشلَأ َنْوْكَيَو « قَّدَصَتَيَو اًرسْؤُم يلا قزق ٠ « ُفْقَحَتَيَو اًمِدْعُم دغش ريل نوي ٤ َجاَحْلآ

 . يت زق لو وغلا عرش ٠ : يياَسْفالا سؤال ا لا

3% £ 4% 



 ۳۸۱ يعفا رلآ قداص ىفطصم

 و

 ذوقي ىَنْعَم ىلإ جاَمْحَتَو ٠ ضذألا يف ٌيِراَجَتلا اًمداَدتْمأ َرْيَغ ادام ةيئاَسْنإلآ دبر

 - انعاش لاق امك - ( وُ ۾ امنو ) اوم تارا د ق اّذِإَ ؛ ريف يذلا ٍناَويحْل ريغ اَّئاَسْنِإ

 ضب طل ملل يح يبل لب يف ميلا ياس لَو .. . بالكلا فيج ْمَلَع مهب مَ

 ةَيداَمْلا اَلا هذه ْىَلَع هللا َقاَرْشإل لإ مدنا يت تصل ءيت زف

 اك

 رم و 5

 أ هي تت ل یلغار ل کک دج ٍدجَت ْمَل ٌحاَبْصمْل عفُر اَذِإَو ٠ ٍةَمُكاَرَتُمْل

 هر فت( لیتو ونت هَر ا رتا نأ 0 ٍةَعْيبَط ْنِم اَنْمِلَع ْدَكَو

 ا بؤيمْلا الح ذج نأ يقل

 لك نادال يف تام نسمح = ِمِيِظَمْل يبل ٍرْكذ ةّمكح َنْوُمِلْسُمْلآ َلَهْجَي نأ ب ٌبْيِجَعَو

 شكو وصبر َنِةاَلَص لك يف رقد ةعفس مث + جلا لو فنرشلا وشاب قلتي « مزن

 لأ ْمهَِلَع ٌضْرَفْلا الإ َكِلَذ ْنِم ٌةَمْكِحْلآ ٍلَمَو ! ٍسْنتلآ + ءلِم ٍمِيرَكْلا همس ب مه ٠ ةلفالاو

 مَا نفي + مؤيلا ى اذا (ءْزج لو ٠ خیرا نم اَدحاَو مؤ الو مه م او

 ءبي عت أك مينشلاو ؛ دنع رغ يف ال ويز يفهَكَو دز لعن ُمالْسِإلَآَو َدَتْمآ امهم

 هرمَأ يف اًمِئاَد ْنْوُكَيَف ٠ ةّوّتلآ ا ف ع احلا دز كي د

 لئاَصَمَو هقالخأب لوألا ْملْمُمْلا اذنه روفر ؛ صنألا هج يذلا لوألا ملْمْمْلاَك
 َنِإَف ؛ َمْوَيْلَأ ىر اَمُك ال « ِةَعّفْبْلآ هذه ِناَسْنِإَن

 ف ؛ مقل نب واوا دلهجب خر

 ةهج ْيِفَو ريزجعلا مينشلا وتب نفر يتو لا تج فو يزخر ينك
 . ّيِناَسْنإلآ مِلْسُملأ نست د الإ ماسالا ُدْيِرُي اَمَو . . . ُلطَعُمْلا ململ

 ! ُهِلْسْمْلأ اهب

 يف ُهُرُكَذَت َنْيحَو ؛ ىلغألا َكَلَتَم ُهْلَعْجَأَو « ادَبأ هيف هيف شِو « ٍميِظَعْلآ كي نم عِطقْنَت ال

 رجلا نبأ امِاَد ْنُك ؛ لوألا ٍمِلْسمَْك اباد ْنُك ؛ هيدي نيب كنك نك ِتْفَو لَك

 إن
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 ی وزا ن یا «ملقلا يو 6 ٠

 امك ؛ لَك َيِناَسْنإلآ ِدْوَجْوْلا يف ُهَدْوُجُو انا فأ الجر رككش ع قرات فرط ال

 ةيزاَسْنإلا اَذِإَف « َدْيَِجْلأ اهني تدخن ٠ اهل « اهب َجرَتمَتل « ةّداَمْلآ يف ُهداَمْلَ بص

 . ُلَّوَحَتتَو هب وُمنت هيزاَسْنإلآ هذه ر ت اف فراح رج ية « وُمْنَتَو هب لوت

 يحب ِقْيَلَع رهذلا لوط نِم ّنَهَو اَمْنأَك ةيزاتنإلا ِهِذَم يف ْيِمدآلا نمل ناك
 يف ايدل مب تدب ٍدْيِدَج َمَدآب ٍلْفَمْلا خبرات فأ َتَعَتْباَف ؛ ركنُملأَو رشا ُهُرَواَعتيَو ُهوُحْمَيَو

 یف ُناَسْنإلآ دج ب يح نم تاب امك هن لع نانا يتربع + د ْنِم ئَلْعَألآ اًمِرْوَطَ
 ْيِناَئلاَو ََيَجْل نم ِءْيِجَمْلأ ىر اهل تف اَمُهُدَحَأ : نتن ن َنْيَي اَهَرْهَد ةيناَسنإلا ٍتّناَكَف ؛َتاَذ مدح

 . اًهِلاَمَك رس ٍدِّمَحُم یف َناَكَو «  ةّيراَسْنِإلَ دوج وس م5آ یف نا : اًهْيَلِإ ةدْوَعْلأ قير اه تف
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 نِي يَا لإ يأ « اهبجاَو ىلإ شا مالشإ لال ؛ (مالشإلاب) يدل يس اهل

 يف اهيو اَهُفرَصُ ةياسنإلآ ىلإ اهليت هاه ركن ميما أك ؛ ةبعاميْجالا ةايَحْلأ
 ةئناَسنوال نكَلَو . هِهِفاَنَمَو هتاَرهش ْىَلَع اهكسنب سفت ْنِم َوُه هَل طح ال ؛ اَِئلاَعَتَو اَهِلاَمَك

 ل (اَيْماَلْسِإَو ِتاَّذلآ راَكْنإ أدم : أدب اَذَم الإ يلج َنِف ٌمالْسِإلآ اَمَر

 َهَمَلْسَأ ٠ ٌنِناَوْيَسْلآ اَهِعَربَم ىلإ تَصَكَن اَمّلُكَو ؛ اهتابجاوو اهضوُوْفِل ِهَرْكَمْلآَو طّشْنَمْل
 ير اَم ٍةَكَرَسْلآ ذم ْىَلَع اهضوُرَي ادب َوُه و ؛ ّيِهنَلإلأ اًهِعِزاَو ىلإ اًهّبَحاَص

 لك َكِلَذ ْىَلَع اَهَضوُرَي وللا ايت لب اهم ٠ مام ني

 ُماَلْسإلآ ُنْوُكَي ال « ٍتاَوَلَص َسْمَح غلآ يف ةاَكَسُم ِتاَرَم َسْمَح ليلو موي
 ا

 م ؛ اًمرْيَعب اًمالْس

 ةنسلا ءم ۱۹۴١ ناسين /ليربأ ١9 - ه ٠۴١٤ ةنس مرحم ٩۳ « ١۲ : ددعلا « « ةلاسرلا» (#)

 _ 0۷٣۳ : تاحفصلا « ةثلاثلا



 PAT يعفا رلآ قداص ىفطصم

 . نیلا َداَمِع يه : الب يللا اَهَمَصَو اَمَك ملأ اذهب ةالصلا ِتّناَك َوْرْع ال

 ع 3 3

 الْسِإ : ی ؛ةالَص ٍمِلسمْلآ ةاَبَح نِ ٍسْمَش علطَم لک يف ٍتاَعاَسَو ٍتاَعاَس نٿ 2

 اَكْنِإَو « ّيهنلإلا ٍضْرَفلِل 3 ةعاطلا ْىَلَع ِةَمِئاَقْل مالا ةيعاَمتجالآ ِةَداَرإلا ىلإ رشا

 ِرْيَخْلأ ريح ٰيف ي ِتاَظَحَل اَمُراَرْفِإَو ٠ ٍضْرَألآ يف ٌرّشلأ ةَداَم يه يل ةيناَفْلآ َةيِاَذلآ اًهِيناَعَمِل

 رمل ُنيِقحَت مح هلك كلذ ْنَئْعَمَو . اَهَتاَرَكْنُمَو اَهماَنآَو اهتارهشو اًينُدلَ ٍنَع ٍدْيِعَبْلا ٍضْحَمْل

 0 و نر هال زل هن نا ُلاَمْعَأ ْتَناَك ْذِإ ؛ حور دْوُجُوِل

 رعت الر لو ارك دن أ حُر ْنَع خألا حور لضت

2 

 ا
nam سا ا 
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 هبهذ نوحي الف ؛ هيلع ةّيِناَسْنِإلاَو هللا ُلِماَعُي اَمِب َةَرَدَعُم ناَسْنإلآ ةوزث ُلَعْجَيَو « اهلخاد يف ال 2 و 04 هاج همر مر سيد مورس همة 2 ر ٣ "ا 0 1
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 بيك دق وه ُهاَرَي ام ْنكلْلَو « « اذك ِةَكَلْمَم ف برض » : لولا ِهْيِلَع ثّبَتك اَم هتضفَو
or e~رم نو مثل ع كلش مول  ARIEُبْسَح ذخألل ٌيِعاَمَتْجالأ ُهْدْوْجُو ن ب ال مث نم ؛ « يفت وكلم يف عنص » : ولع  » 

 ُلْدَبْل َوُهَف لَمَعْلأ نواف اَمَأ « ْمْمَجْلآ َوُم ٍلاَمْلآ َنْوُناََّنِإَف ؛ اض ءاطَعْلل ْلَب

 َدْوُدَحْلا مطَح ْدَق هنآ ململ ُرِعْشَتْسَي « اَهْيَلَع هلأ عْمَجَو ةالّصلأ ىلإ فاَرصنالاب

 لأب الإ اهو ُدَحُب ال ةياَحْوُر ىلإ اهم َّجَرَحَو ٠ ِناَكَملاَو ِناَمَّزلأ نم هسْفِب ةطيِحُمْلأ ةبض لآ

 . هدحو

 مسجل ىَلَع يِماَّسلأ ِركْفْلأ عارف ىَنْعَم هتاذل ْمِدْسُمْل قق < ةالَّصلأ يف ماَِْلابَو

 هدم ُب تائالا مَ ٌبصَننُم ئاك هنأ « هراقوَو نکلا ٍلالَجِب َجْرَتْمَيل « هلک

 ُفِرْعَي « ضْرألا عاَضْوَأ ٍفالتخأ َْلَع ٌريمَتَي ال يذلا اًهتْمَس يف ةلئقلآ رطَش يلوي

 ماَسِب . « ناميإلا بعش * يف يفهيبلا هاور « نيّدلآ داع ة ٌةالَّصلأ » 2غ(

 انف رْيْكَألا َباَوّلآ نار ؛ اًهِرْيَغ ْنِم َلَضْفَأ اَهِْوَكَو اَهْيَلَع ُتَحْلَآَو ٍةَعاَمَجْلأ ةالص ُهَمُكَح ّيِه هذه (0)
 ا

 . اهدحو



  « ۳۸٤ملقلا يو «

 ٍناَتِْمطالأ ىَئْعَم هلق لمحيق ؛ ةاَيَحلآ ةيناَحْوُر يف تباّلا ركزملِل زمّرلآ ةَقيَمَح ُمِلْسُمْل

 . اَهَقَلَكَو ايندلأ فا لع راوي تالآَو

 اس رص سس سرع صر يف ب و بهل هس وااو ړو ا 34

 لك ىلع ِةَعفّرلَأَو ٌوُمَّسلا ئَنْعَم هّسفن ْملْسُمْلا رعشُي « هلأ ْيَدَي نيب دْوْحّسلَآَو عزرا

 ولا رز الا

 وُعْدَيَو ُدَهْشَيَو هتكالَمَو يَ ي نع لسنا ذم هی

 . ِةَمَحَرْلَأَو مالّسلأ ٰيتهج ص

 اًهِدّبيَقتَو ِتاَوُهَّشلا عْمَجل ؛ دلا هذه ايش ٍرْيَغ يف مي لک احل نِي ُتاَظَحَل يِ

 ّلك ِتاَرَم َسْمَح ِءاتفلَأ ٍقْيرْمَتْلَو « ةالّصلأ ٍتاَكرَح نم اَهِلاَلْعَأَو اهلسالسب رخو ِتْفَو ّنْيَ
 ( مولا رمش , درا ةي وارو نم ملنا ىز ريه ؛ سلا ِنَع موي و کر وو لك

 َنِم عب التم اي بقل اهي عيف ٍتاّرَم شح َكِلَذَك يهو « ٍتاَوَلَص ُنَح يج

 . “« ةالَّصلأ يف يِنْيَع ةّرف تعج » : لي لوق َقَدْصَأَو َءَدْبََو قدآ امف « ايدل
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 ؛ اهي ين اننإلا معَ يلا لمعلا عيل اًعادْبإ الإ يتَح يف مالسإلا نكي مل
 اكو ' ؛ ناعما نم ةكبالم املاك , نيؤثلا بلقلا ىلع اا الك ب هباَدَأ تاک اًَدنَهِلَو

 مث « يخل مَلاَع ىلإ هلق «٠ ةَرْيرَعْلا ٍمَلاَع يف رول عب هَ ايِحاَلْصِإ الَمَع اب ٌُمالْسِإلآ

 5 ةاَبحْلا َقْوَف ومس َوْهَف ؛ مالا ٍرَْخْلا ىلإ قحاب اَمَس مث « ّقَحْلآ ىَلِإ ٍقلْحلِب ئَقتْأ
 َقِئاَفَح ِثالث ٍةَفاَسمِب ماَهْوَألآ ِنَع ٌداَعِتنأَو ‹ َلِزاَنَم ثالث يف ٍلاَمَكْلا ىلإ ْجْرَدَتَو « ٍتاَقَبَط

 ڈیم ناک ]۳ 2 1۸48 : مقر ٠ « دمحأ لئسم ١ + ۰ : مقر « يئاسنلا] (1)

 « دواد وبأ] « لاي ا اهب اترا :  لوقف ف اَهْيَلِإ قوش ةَّدش ْنِم < اهن َءاَج ْذََو ةالّصلأ ءىِطِبَتْسَي كَ

 هفت روض يف قد الو حصا لو ۳ :TYTo¥A ٠ مقر« « دمحأ دلسم »+ 9488 : مقر

 . هقلاح َنْيَبَو هيب ٍلاَصّتالا لامك اذه . « اًهيانْحَرَأ ٠ : ِلْوَق نم ةَيلاَعْلا هِحْوُر قارش أَو دي



 ۳۸٥ يعفارلا قداص ىفطصم

 ْتَمّلْسَأ ايد ي بلآ اهَسسأ ينل ةَمِلْسُمْلا اينذلأ تناك بادالاَو ٍلاَمْعَألا َْلِتبَ
 ْنم َسِيِماَوت هم ٌةَمِئاَق اهنَأَكَو ؛ يه ْتَداَرَأ ام ال َنْوُمِلْسُمْلآ دارا ام ىلع تحَبْصَأَف ٠ اهني

 ّنكنَلَو « اَهْحيَْفَيَو برا م مالا ورغي مالسإلا نأ زها ناكر ؛ اَهْلَ ىلع ال ٠ اهلها

 ةيقالخألا ةعنبطلاب ضْألا ملا َرِئاَس ُبِراَحُي ناك ايدل نم اَميِِْإ نأ ةبيِجَعْلآ ةَقيقَحْل

 َناَكَف « رمال يهلإلا عب اهيو « رخل حورة رجلا لامر يف ق لاته َّنَأَكَو

 اهب ْتَلِسُع يلا ُهَجاَوَْأ َنْوُمِلْسُمْلا َناَكَو « اهْنم ٌرخَبْلا روف يأ ُدَمْلأ ةطقن وه ب ينل

 . . اًيْنّدلآ
 ےس ر

 اًمَك ال , هي ولور مالكَو وياك يف نات ذأ مالك نول َنُمِلسُمْلا عی م اذهل

 ةَغالبلا هيف اوُدِجْي ْمَلَو ؛ ٍيِضقَمْلا ذف َدِفاَتلا مكحلا ن َنْوَقَلَتَي امك ْنِكنَلَو « َلْوَقْل َنْوْعَمْسَي

 اَمَك ال « ٍضْعَبب ْمُهِضْحَب مث ذ ٠ مهيب اوُنَصْناَ ؛ وغالب يف ءال رخأ ةَ لب « اَهَدْحَو

 ٍةرُق يف اًضْمَب اهضْعَب َذمُي امك مث ‹ دَمْلأ ةَوَقب ٌجاَوْمَأْلا لصتت امك لب « « ٍناَسْنِب ْناَسْنِإ لص

 . ةَدَحاَو

 يف اًهِلِطاَبَو ةاَيَحْلأ ٍفراَحَر ْنِم اوُناَكَف ؛ يلا ْمُهَدْوْجُو لكي هلاک ْيف اوُقَفَحَو

 . ءْيَش ال ُءْيَنلا هيف ري يذل ةيتعا ْعِضْوَم
 ربكأ اوُناَكَف ؛ سفتلا ِتالاّيَح ْنِم ُبَراَضَتَي اَمِيِف َةتبالآ ةطْقتلا كي هتدارإ ْيِف اأو

 مهي بلف نم لب « ِوَمَسْلق الو ٍمْلِع الو ٍبْنُك نم ال ٠ ضْرَألا َلَع قالخألا ِءاَمَلُع
 ريس قه ان

 . ةدحو

 ر 0-4
deهل تَمَجَو « نان نف همام ةلوجؤلا وده تت نمو ؛ ذلزل ماکت و ارفع  

 « ِءاَمَكُحْلاَو فِسالفلا مط الإ اهُكِلنَي ال لا ةَعيبطلا َكْلِي َكّلَتمآَو ءوحْوُر ف ٌةكوُفطل

 و حالف ١ فرع لو مير ال ةد تار جلا لإ ةابكلا يف نش ام اما َحَبْصَأَ

 ايه اهنم يغب مل ْنَِو اهلي « امرَمقَو اهم اهلك اينذلا يه هدو ؛ ةليذر

 لك لب ٠ هيناَعَمِب سائلا ٌرْعْسَي امم كغ الو َرْفَف الف «رْوُرْسلآ ةَعْيَط وِبْلَع يف ْتَماَد ام 2



 « ملقلا يَحَو» ۳۸1

 لب « اًهِصْقَتِب ُصَقْنَتَو اهتداَيزب ُدْيز ةَداَمْلَأ يف ةَوَقلأ دعت مل ْذِإ « ٌلماك بغ وهف گنا ام

 ت ةلؤفطلا عفاّود لثمب مسجلا ئَوق عفذتو « وجو عبيط فرصت يتلا حرر يف : وقل

 وهلا وتلا نم لجل ىّتح « لمل يمال م م ماو م تار ےک 7

 . “ةَمعْطَالأ ٍبياَطَأَو مخل

 َناَك الإ - اًموخَتَو مَكألآَوٍرْفَمْلآَو عوُجْلاَك  مشجلا نَلَع اء ٌةَرْوُرَض ْطَلَسَتت ال َكِلَّدبَو

 اَلَمَع َلَمْعَتِل َرَهْظَت نأ : مسجلا اذه يف ِةَُف ىلإ ِدْوُجْوْلا يف ةف نم مَا هلاك اَهَطّلَسَت

 رالاک سائلا نِ م ُسْنِجْل اًَذنَمَو . ةَرْوُرَُضلَأ هذه ٍلاطْبِإ ْيِن ٌرِجْعُمْل

 الَو رَقَف نيل َسِيَلَف < هذ ءاهحلا يه ةايكلأ نف نقرر اإ : ْتَلاَقَل انيس ْتَلاَق ْوَل ؛ رضخلا

 . ةعْيبط ال وأ ةَْئيَط ْلَب « ىت

#7 % 32 

 هوني الع ل ا ف هت ؛ مِْ ناک دقو

 ! هَنوُفِناَعُيو ةنوَقَلي ةكئالَملأ نم َءاَقِدْصَأ لي انك الإ اهم امف ؛ هرم

 ار تک يش ب الف « هلام هسفت یف لبي َناَكَو

 لآ ُرَهْظَي اَمَك ٌةَرصَتنُمْلا ُهيناَسْنِإلآ هيف ُرَهْظَت لب ٠ ٌراَسكْنالَأَو

 اهم ھو کا نوو حاَرج يه « حاَرجي هونج نِ عضؤم لَك يف بص
 + واش عوف تابسأ ل تناك ل ءيت ئلع ااا اخ ني عقنفلا لأ كت ل

 ْيَحاَتَج لق تاق اََبَطلا ِهذلَم ٍلْجَأ ْنِم اَمِئاَد لمحي « يعل ٌرَجْلا ٍتاَقَبَطِل ٍقْوْلْخَمْلا ِرْئَكلاَك
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 ا

 .: اهل َلاََق ٠ اًمِئاَج َناَكَو ٠ ُنِناَه ْمأ ئَلَع كم عنق موب لكي هلأ لور َلَحَد : َلاَق سابع يآ نع 0
 اقف + ١. كيل اعشق نأ يجن ن ْيَنِإَو « ةا اًرَسكل يي نإ : ْتَلاَقم ٠ ؟ هنآ ماَعَط ِكدنَِأ ١
 ام » : ْتَلاَقَف ؟ ماَدإ نم ام : لاق « حلي هئءاَجَو ءِ نف اَعَرَسَكَف « « !اََِمْلَم ١

 هللا دم . هلي لکا اعط نكح هيَ اهم ب اج اكلك« ويلعن "هلع ني يش

 . َهتنأ “لع يف تيب رقي ال ناه َمُأ اي لحل مادإلا مْمِن ١ : َلاَق ن ءرَِلَع تثأر
 . [54 /4 2 ۲٤۷۳/1419 مقر« مكاحلل « كردتسملا ]١



 TAY يعفارلأ قداص ىفطصم

 عْيِمَجِب ْمِهسْفْلَأ يف اَمر ء ىلغألا مهم لب يآ اَهلعَج يلا ةقيقكلا ِتّناَكَو
 لئم لكي ةَبِجاَو هنأ ذإ ءوسُتل ٍمِلْسُم لك ىلع ٌدَبج اَ اهلك َلِئاَضَمْلا نأ ِلاَمْعَأَو هقالْعَأ

 زز لإ وه امو ململ لمَ ٠ توات ةدحاَو دارا لِ ةأ [ ئف ُنْوُكَت الق ؛ ِهرَْع ْىَلَع

 تھ 02 8 ٤

 . اَهَدَحَو ُهَلاَمْعَأ ال نم اهلاتغأوو د ُلَمْعَت يم أ

 ْنِيَض ُناَسْنِإ ال « اهلك تما لوح َيِعاَمِتجالآ هاتم يف دعفاتمب ٌدَمْمُم ْناَسْنِإ ٌمِلْمُمْل

 ني رجال يعاَمِتجالآِلَماَعُْلا ٍقَذص يف هع ْنِمَوُهَو ؛ عفان بي ا يل
 . َكْيَخَأ نازيم ُهَقدَصُي نأ اإ كاي! هم ُةَمْيَق 5 : املك ةناَمَألأ لوقت : :

 اَمَق ؛ هللا قالخأ يف هيَ ْنِم الم ُهَلِماَح َلَعْجَي ىح هیر ماا يا
4 8 

 يه اَهَّصْخَش طِبْضَ ٌةَعْيِبَط ٌنكللَو ؛ اًاَرم هرو هرم امري : عبيط طبضي ٍصْخش وم
 3 درجو نؤناق

 ٌراَرفَبْسال هَعَمَو ُبرَطضَي َفِيَكَو « ِءْيَش ْنِم ُْبِرَطْضَي ال

 ؟ ةَئينْأَمّطلَأ عمو فاس فک و يش ني اخي ال 2 ور 5 م نس .

 ؟ "هللا عمو ىش نیکو اًولْخَم ئَْخي

5 

 دو كب اَنَم ِةَعْيبَط يف الإ َكِيَلْمجِب تأ لَه « دس
 ن

 يعفارلا قداص ىفطصم ش اطنط



 لع د

 عر

 يرق جيا ع ا
TANىف 9ر ند ےک « ملقلأ يخ »  

 ٍسْيِماَوَن ضع هل لع وفي نم ءار اَذِإ اَ نم مس ةَ ملكت عنراتل َنِإ 2ل هلا ۶ رص ارس ےس

 يف ْتَدَم فيو « اَهَضاَرْغَأ ْترَوَتْغَأ فيك  ُيناَسْنإلا نسل اهيف ْتَرَوُص « ِدْوُجُوْل

 هع امو « ارجع وپ رجم اهل یا امو ٠ هكا نف ْتَلَعْلْعَت فكر « اًهقَسَن

 ِدْوُجْوْلا ّنم ٌلاَوْحَأ ُهَتكَلَو « ولف أَرقَت ُهَلبْفَتسَ مالكي سيل هَ  ؛ اممم ىلإ ثم تَرَدَحْنََ

 نو كلوا ةيجات نم اهوار ٠ اَهياَلََْ اماَهْلِإِب كح َكِيَلَع ريع اَهضِرَتْعَ
 ؛ ٌةَمْكِحَو بس اَهْئاَرَو ْنِم « ةَعِيبَط هارو ْنِم < ىَنَْم اَهِئاَرَو ْنِم ُةَمِلَكْلا ادق ؛ ئَرْخُألا

 25050 َةَعاَسلَأَك كه ْيِف ُدْوُجْوْل اَذِإَو « ام اَهنيِهَلِإَو اهنسا اهيف ةثداح ا اَدِإَو

 ٌدَح ىلإ ِةَعاَسلآ َّدَح مث « ْيِناَوَّلآ نم ِدْوُدْحَم ِدَدَع ْنِم ةقِيقَّدلآ َّدَحَو ‹ ِنْيَتَرطَحِب ين ةن

 هو ن و ع هر نو. يزعل میک لك م بنت ب آو ال

 ُدْوُجْوَمْلا ُيَحْلآ اهيا تأ َكَتَلِص يه ٍلالظب هِئِناَعَمَو هِظاَفْلا نم َكِيَلَع ٌءيِفَي « هِنِطاَبَو ه ٍِرِهاَط

 . ُلْبَق نِ اًدْوُجْوَم َناَك ام ِراَرْسَأِ

 يربطلا ٍرَفْعَج بأ باّتك يف ةّيوبَتلأ ةَر لآ غفرت سأل ثأر كيت
۴ 5-9 

 هع

 یف ا ل يف لب ۽ ٍةاَكح يف الو بات يف - لآ ملَع نکا ملف « , ةركلا ِهِذَم

 هوا 007 0 ا 20 ر ما 7 7
 « اًيْنُدلآَو سْمّتلا نم َناَكَم َوُهَف « هقشاحب ُهْناَكَم ًالئمأ الإ لَم ىف ُلْيِمَجْلا نكي ال : ُهَبيِبَح

 ٌبُْحْلَأ یف ىه َو « ةَداَمْلَأ رهظَمب ِدْرُجْوْلَأ يف یه امك ةاَيَحْلَأ هْيِفَو « اًهَدْحَو اًيْنُدلَأ نم ال

 ةنسلا « م 1674 ةنس ناسين /ليربأ ۲۳ = ه ۱۳۵۳ ةئس مرحم ٩ . 47 : ددعلا « ةلاسرلا )*( ١

 . 5540-589 : تاحفصلا « ةيناثلا
 . « َةَمِلَكْلا ِهذَم ُدْنَع بْدكَأِل » : ْنِم الدب  ةَلاَسّرلَأ يف ةَمِلَك ُهْنَع بكل :  : لضألا يف 1١



 ۴۸۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ْنِمَو « كس هت راَرْسَأِب تْلَصَ اص اهم كَل , هاَيشَأ قل ءْيش ال نمو « عم ج رخ َْنْعَمْل

 ْيِذْلآ ِهْجَوْلا ىَلَع ٌيِناَسْنإلآ ِدْوْجْوْلآ ّنَف َكَمَم ُحِئِراَنلآ ٌحبْصيق ؛ اهَقْوَق ر راَرْسأب تلت كس

 يذلا وَْوْلا َلَع سائلا مع نَه ال ٠ ةيزاسنإلا سف روس ويلا ى ةمُكحْلا هب ضن
 م

 . ِتْوَمْلَأَو ةاَيَحْلآ َّنْيب امم ُثداَوَحْلا هب تضف ا

1 
1 

 چ

 ةَرْشَع ثالث ربغَو « ونس ْنِم َنْيِعَبْرألا سر ىلع ءىنتْسآَو « ةكم ين #4 لآ أن هت م کے ۰. ےک ا ركض هو م 21 ل و 2404 * يك
 2 ص

 ٌلْجَر الإ هتآذب لوا مالسإلا يف نكي مَلَه ؛ ةئيدَمْلا ىلإ رجاهب ْنَأ لبق هلآ نإ
 OS J“ 2 oA دا لا

 ٌيلعف مالغلا ام « ةجيدخ هجؤرف ةأْرَمْلا اّمأَو
 mo a : الڳ ره رهف لجرلأ ام : ٌمالْعَو ة عع
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 امو « ركب بأف وحلا ا : ٍدبَعَو رح مالشإلا يف ومل لأ ناک 26

 ور ريت يدخل صو رک یو لا ذب دیک دیک لأ نحن

 س ِسْمَّسلآ رُحَأ لكي لآ َنَأَكَو ؛ وفني ال ڈیاج عني ال ُقيض ٠ حَرخرتي ال فيا

 ةَنيِدَمْلا ىلإ ُلْوُسَّرلَآ َلَقَتنَأَف « ُدْعَي ْنِم ةَرْجِهْلا تناك اَذِإ ىح . موي لك َُلْحَو اَمُهالِك

 يف هناوطخ ْتَناَكَو ؟ اَهَكَو وم اهطغَص] اركز ىلع ودق رم املاک ٠ لقلت اينشلأ ي ادب

 « ةَئْيِدَمْلاَو ةَكَم نيب ةَفاَسَمْلا ِتَناَكَو ؛ خيال يف طحت اهياَعَمَو « ضْألا يف طحت هرجع

 . برْغَمْلأَو ٍقِرْشَمْل َنْيَب اَهاَنْعَمَو

 صضَرُْي امك بَل ىلع مالسإلا ضرَُ هم يف ناك دق

1 
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 ا اخوه < ل ةَجاَح مهب امو ةف أ م اًعاَحشَو اقرب هور

 م وتوعدب غولبلاَو « ءاَقْيَحْلأ فَلَمْ ةَداَحَمْلأ یف اوُناَكَو
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 ةَعشأب همشج َةاَراَدُم ىلإ 0 ةلْيَل ْيِف ُهْوُعْذَي يذلا َمَم ِهرْذَص ِتاَذِب ُضْيِرَمْلآ َنْوُكَي f ع 1 تم 5 3 ىه صار هال 11 روم + يي

 عضو ُهَّسْفَن ناطْيّشلأ ن َنأَكَو « ۽ نيلي الو مح عارف ارخص لَم کم تناك ؛ بکاوکلآ
3 02 
 . اًهِلهَأَو اَْنُدلآ نع ّيمالشإلا حراس هب صَل ِنَمَّزلَأ ئَرْجَم ْيِفَرْخّصلأ اذنه 1

 . 1 هرافي يف ١ : ْنِم الدب ٌرَْلا يِلاَيَل يف : للا يف 2010



 "الملل ۳4۰

 و نال هم 2 - 2
 سالا هم نع ناو ع اضغب شنب فح واوا 0

 نم أب اًريِغَص َبْيِصَأ اَمُك « موق نم ميلا اًريبَك َبْيِص ف ؛ مكن "هللا ظفح نم

 هللأ ىلإ ُهاَعَدَف هَل ْىَذَصَت الإ 8 ٌفَرْشَو مسا هَل بلا نم مدي مذاق ْعَمْسَي ال ْناَكَو

 E ع افشل تي دف عد لع انت ضو
 ا

 ت ْئَرُي نأ َدْعَب ءْيَش ال من ٠ َُرَي نأ الإ َسْيَل : ٍءاَمْسْل

3 e 

 مَ نأ ريع « اعم ةلفُج يف ةَرجولآ لبق ام خبرات ادله
 ر ا خيرات ةَمَدَعُمْلاَك هللا هعضو « ةبهلَلإ ةَمكح ْنِم اًعثاَر الْصَق

 اًرْسَأَو اًَهْزْوُمُر ىلع هَ ةيوطْنُمْلا ةيهللإلا اولا نست يف رتو اخت ايالا ٍِثداَوَحْل

 تقطع لازلت د يصرخ يف جت ها اتق هوو لسنا اتش قت

e: 
e 
3 9 
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 1 ا سف اک ةعدا

 يه ُنْسَلا هزم تسي ؛ اڌبعو ارح دار م الغ مَ ِلجَر ي ذ مالْسِإلآ ادب

 ٍةَساَيسلأ يف َةَعْوُنْصَمَو « ٍةَمْييَطلآَو ةَيناَسْنإلَأ يف ةَ اتزاخت . قت ف ةر راع ن
 ے2

 يث بلطي باد ُهَّنَأ ىلَع « ارش | ةموف هْيْعْبَي ال ةتس ةّرشع تدل ل ينل لَ 4 f 06 2 0 ا ویو 0 ص و u ص 2 ا

 ولو م ەر ةر ھر 12 و وو 35
 هنر ال مث هيو ١ يلا ونرتخي ال مث یب « هني لبق ال مث ضرختَو « ُدجَي ل

Aieر م ديم هر م أ يمس و نس ينعم س 0070  
 ناعم یمسآ یه هذله ْتَسْيلا ؛ لوحتي ال اًمزتعمو ١ ُفَرَحَتَي ال اًيِضام ٌدَتْسَيَو « للملا

- 

 سةر اف تاكو « يلع د َتبنَو اهب لمَ رين يف اهلك ھارا ةيئاَسنإلآ يل
 ةلوج ولآ همست مح ئتح « ٍِثداَوَحْلأب ُهبْئذُهَت مكخأَو اَ دلو لفط ٍرنْعَك ىئذمْلآ اله یف

 ؟ اًهِلِئاَسَوب ِةَلِماَكْلأ ةّلْوُفطل 35 3 طا نم اَهِيِناَعمِب ةلماكلآ



 ۳۹۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 يف ُهاَتِغ : ُمِلْمُمْلآ أَشْنَي نأ بجي فك َنْيِمِلْسُملآ مّلَعي اقيم اًيفَسْلَف الْصَم اَدنَم سيَ
 لبق حِلْضُملآَو 2 عفتنملا لبق عف الآ ْعِضْوَم ةاَيَحْلَأ يف ُهُعِضْوَمَو « هِناَمنِ يف هوقو « بلف
 ووم

 سالاد يضزألا يف ا را سلا ِِذَ يف وب تز ات واحلا ةَ ن هت ير ؛ دلما
 ؟ عماطَمَو ِتاَرَهَش ْنِم

 ٌبْعَيِل يمالشإلآ خئراتلآ علم يف ْتَيِْلأ لا يه يه ٌةيقالْخَألا ُلِماَوَعْلا كلت ْتَسِبَلَأ هن

 يف ةييالشإلا ِصَئاَصَخْلآ ّصَحَأ ْنِم ُلَعْجَتَو « ممألآ نب هاَرْجَم يف ُهُعَفدَتَ ؛ هرات اهم

 وقح ا نو نحل لَو ٠ دق مل نو ٍةَمْدَقتمْلا ةَوطْحْلا ىلع تابا - اينُدلَأ هذه

 52 ىح ْنِإَو ٍفْعّضلأ َراَفِتْحَأَو « نقلا اَهْيَلَع تش ْنِإَو ةّرْثألا ّنِم َوّريتلاَو

 , رسل اوُدَر ْنِإَو ِريَخْل ٍضْحَم ْىَلَع سالا َلْمَحَو « َبَلَعَو ٌداَس ْنِإَو ٍلِطاَبْل ةَم ةَمَواَقُمَو

 ءاَقَيَو « ِةَدِئاَف ريك هيف نكي ْمَل نو بِجاَوْلل َبِجاَوْلآَو « ءْيَشِب أي مَ َنِإَو ٍلمَعْلِلَلَمَعْلآَ

 ؟ لوح ام لک هحطح إو الُجَر ٍلُجّرل

 ٍدَمَحُم ةو ىَلَع - ٍلحاّسلأ ْيِف "تارام َماَيق ٍرْهّدلِ ةَمْئاَقْلا ''”ُتاَناَهزُيْل يمي 1 24

 مسج ال رَدَْلآَب هَ ةَمْوَيَحَمْلا اهتاياغو حور هنأ ِسْمَّتلَ مولع ة ٍةَفَسْلَفْلا ِناَمْرْبب : هلك
 هه

 ,ويَساّيسل َلّيِحْلأ َلَكَمَتَل ءُهْسْفَت ُهتئعَتَبا الجر ناك ولو ؛ ةَعْيبطلَأب لآ ُُئاَسَوَو

 دما ذم لاو مَ امو « بهو ولولا عم كرو « عقم لَك نم اعم اًعّمُط َتَدْحَأَلَو

 . ىه ره اَمنَأك اهلك ةياَسْنإلا ءان الإ دق وُو هجن ال

 ئف عتبي ام َكَرْدَأِلَو « وَلاَ َماَقَتْساَل « ةَساَيَسلَأ َلُجَر وأ ِكْلُمْلأ َلُجَر ناك وُ ْوَلَو

 « هب قلعي هلم اًدُْجْوَم َناَك اَم َتَلَْأ اَمَلَو « اَهْيَلَع ىلع َتداَوَحْلَ َدَجْوَأَلَو « ِةَلْيلَق ٍتاَوَنَس

0000 

 يهر هدب نمل َلماَوَع كرت الو . مهْيف ةَطساَو َناَكَو ِهِمْوَق ٰيف هَلَحَم ْنِم ُهَسْفَن عر اَمَلَو

 هندن تاک

 َكَمْوَق نإ ! يخ نبأ اي : هَل لاق نير همك يح هبل تحب بلاط اب ُهَمَع نإ : اولا

 . « ٍتاَناَمْربلا » : َنِماَلَدَ ؛ نيهال ٠ : ٍلْضَألآ يف 0(
 . « ِتاَراَبَمْلا » : نم الدب « ةَراَتَمْل :  : لصَألآ ىف (0



 «ملقلا يخَو» ۳4۲

 رمألا َنِم َيلُمَحُت الو «َكِسْنَت ْىَلَعَو َنَلَع ياق. « اَذَكَو اَذَك يل اوُناَقَ يِنْوواَج دق

 آو « ُهُمِلْسُْمَو لذا ُدَّنَأَو « ادب هيف مَع ادب دق هنآ هك لآ ُلُْسَر نطق . يطأ ات
 هما مى

 َرَمَْلاَو تمي يف َْمّشلآ اوُعَضَوْوَل | عع اي : لاف هم مالا وتر نع َفْيَص ذگ

 لكي ريغتسأ م . هكر ام هيف كلها وأ ُهَرِهْظُي ىح َرْمَألآ اًذلَه كر أ ذأ ىلع رای ن

 1١

 ت

 اَمِرْيَخ نم ِءٰيشب دب اهم ِءيش نع ْئّرعَت ْنَآ ةَمْيِظَعْلا سفك نأ ت بأ ذم ! وسلا َعْوُمُد مد اي

 يز هي اسلا يأ نب لو . ايدو ضرألا ب نيل ات

 . ئرخألا يف ُرمَفْلاَوِدَي ْيِف ُسسْمَّشلآ
 نَمَز هنآ ىَلَع نزلا َكِلَذ ليد الإ ْتَسْيَل اَِلوُط ْىَلَع ةَرْجهْلأ لبق ِةَدُمْلا ِثداَرَح لكَ

 سل ت بالا نقيا ادله نأ لَ ةقيِمَحْل َلْيَِكَو ؛ مْيِعَر ذأ سايس ذآ ِكِلَم ُنَمَز ال ٠ يَ

 َلْيلَدَو ؛ هبل ةهج نم ّيهنلإلا ٍناَسْنلآ َنْيِقَي لب « عِيَّوُق ةهج ْنِم ٌيِعاَمِتْجالآ ِناَسْنإلآ َنْيَقَي

 ِسْفَنلَأ ْىَوْذَع ذَع اَهْرُشْنَت يتلا ٍةَعْوْصْوَمْلا ِدِئاَقَعْلا ّنِم َسَِل َنْيَدلا اذنه نأ ْىَلَع ِةَمْكِحْل

 دل يف لارا بم ام رك کس ََرْشَع تال يف هلأ علن ال ا5 وم ان ؛ سل

 . ةَناَسْنإلا ةَدْحَوْلاَو ٌيَِلاَمْلا ِءاَحإلآ داَجْيِإِب للا يْحَو هنأ ىَلَع ِةَيناَسْنإلآ َلْيِلَدَو ؛ ةبقحلا

 ش ؟ ملال ينل وطيز نعش يك

 لَو « كلم َلُجَر سنك ا يلا أ ثبت ب ليَ رع ةثالث تناك « هس َةَرْشَع تالث

 ْنِم ِةَعِئِرَش َعدَتْبُم َسِيَلَو ؛ ليلقي رذأل ءالؤلَ ني اجا ناك آو ؛ ماع اكو ساي

 لَمْعَت ةَركف بحاَص ب لَو ؛ ُهَلْوَح مهو ْمُهْذِجَي ْمل اكو هِمْوَق ٰيف َرْبَع اَمَل الو هشت

 الُجَر َسْيَلَو ؛ اهجؤز زو اَهضخَم لَ مهل هاك ولو ؛ اعرايلا يف فلا باص

 لضم لَو ؛ مْوَي َرفك موي َناَم | لمَ ناك وم ولو . وياما تامام المت

 ْنَأ تباع اع نوَ هْنَطَو َّلُجَر الو « َةَعداَخَْو ةَساَيس هم ليَ ام رذق ىلع اهني بده ده ةَرْيْشَع

 ناس ر

 َلالِطِإ فلا لع يالطيب ام لوا ذأ دوم اهي لبج حوش دضرَأ نف حش

xe 
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 . ( وبر نع حجر : َنْوُلوُفَياَمَك الهو « مف ٌدْيِدَج یار لامن يآ ) (1)



 4 يعنارلأ قداص ىفطصم

 ردا نإ « هيا َدَعْلأ ُهَعَم نأ اًمِئاَد اَقِئاَو َناَك ْذِإ هرضاَح َّلُجَر الو ؛ ٍضْرَألا ْىَلَع ِءاَمّسلآ

 ٍلُجَراَلَو ويلعب ْمِئاَجْلَأ ُنِمَتْلَي ام اهل نوتيلا يعير لر الو هيهاذو ميلا هلع

 ْيِف ٍضْرَآلآ َلُجَر اَلَو « ُطّلَسَكَو هب هب ُبِلْعَي هشطَب َلُجَر اَلَو « ٌرَكَْي دو اهب ْيِوْهَتْسَي هييصْخُش

 ضْرألا يف ۽ اًمّسلآ َلُجَر ْنِكنَلَو « ضزألأ

 ُهَرَصَحَو « نزلا َفاَرطَأ ُهْنَع ضب : ةَرْجهْلا لبق هيل هري يف هللأ ٌةَمْكِح ىه هذه
 تبت ْيك اَهَرِداَصَم رومال هب ُرُدْصَت ال « ٍةَدِحاَو ِةَنَس لي يف اكس رفع ثالث نم 9

 . هلَمعَو هت دو نم تس انآ لع ند ةقبقحْا هب نحس نالو ؛ عبد ُدْصَن ال

 ُثْيَح نِ ِنَمَزلأ يف عسب - هنا ٍقيِضَو هَ ِدْوُدُ يف َوُهَو - كلذ ىَلَع كو او
 قرْشُت نأ لبق - هن رويس يآ مهلا د ناك هكر كنتو ذأ لل ريال

 . لب هبأَق ف هَ َرْشَع تال اينُدلأ َْلَع

ESE Û EG iEةباحلاو ؛ هلك نکلا ريس ْنِم هنأ تورو الر  

 َلَرَت نأ ىلإ 2 تاتو طا نر ل ل نم ينل کد ٤ حياَصَمْل اقرب َنوُلِعْشُي ال

 /لافنألا ةروس 11 4و ملك نيل دور ةو ت کت ال یخ شوو » : یان ةو
 75 أ ِتَناَكَو < ةَفِعاّصل ِتَقَلَطُنَأَو « لِصَمْلَأ لحق [۳۹ : ةيآلا
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 لاف تح ٠ اَعَدَْب نرالا ةر نأ اًيِمنبَط َناَكَو « خيرا هبِهلإلآ ُةمَدقُمْلا يه كل
 ! ِكَُجاَرَح يأسف تئش ُثْيَح ئرطنأ : وب ترم ْدَقَو ةباكّسلِل ُدْبْشَل

 يعقارلا قداص ىفطصم



 ر

 َيَرْجا ض١ جس
 ىسئوزل) نجد ےل « مَلَقْلا يو » ٤

 نسل يف « ٍدحاَو ماَع يف بلاط زُ ا 0 َتامَو لع يبل م ُجْوَز ةَجْيِدَخ 200 تام

 ىا نم تن اذه مَع ناك ذإ مل امهِنِف ةيِصُمْلأ ٍتَمظَمَ ٠ ةَوُيْلَأ ّنم ةَرْشاَعْل

 ةَدْيقَعْلاَك ٍشْيَرُف ْنِم بلاط وُب ناكر ؛ هْؤُرْكَمِب هْبلِإ َنْوُصْلْخَي ال هنود موفي ٠ شيره

 ةَلكْشُمْل هدو وم نات مَ ني ؛ ةليقلا ةو ىلع لفات اًهِتعْيبَطب يه : ةّيس ةَيِساَيّسْل
 2 07 7 27 ی هرب ص

 نيب لوألا ةيالنإلا ةكرتملا ِتَماَقَو « اهلَح يف ةَدِهاَج شرق لغت يآ ةَدَقَعُمْل يس

 ؛ ٍلِئاَبمْل يف مهنع ريس يتلا عامي الآ ٌةَمِلَكْل هيك هع أ هو 2 ِمِتْداَرِإَو مهتدارإ

 تنم اک ا ملا د ٤ مَذلاَو ذم ْيِناَعَم نم ةئسْلألآ يف لاقي اَم ْمُهُحْيِراَتَو

 / 0 ا هم ئَحْرَجْلاَو ىلذَمْلاب نول ال ذقَو « راغل

 و - ب دين © ةَاَعح يف نيد ٍبْيِجَعَو 0 مالشإلب فلآ عْنُص ِفيطَل ْنِم ناکف

 7 م ايضا لَمَعُنُْكَتَو « شرف ُتاَفاَحَس اهب لِ « يتلا خبرا لَا يف ةئسَتلآ ةَ

 لَ مي < ْنَأ 0 ّيشخوْلا ْمُهَنْوُناَف لطي يذلا َيِساَيّسلأ لاكْشإلا ميف ريثتو ٠ ٌّيِحْوُرلأ ا

 ةَماَلَآ هَلاَمْعَأ ُجِرْخُب ال َيهلإلآ َعَئْضَمْلا نإ ؛ َنْوُناَقْلا اًدنَم ُرِسْكَت يتلا ََيَِحْلا باَبْسُألآ
 . قي ِءاَرْجَأ نم الإ ةَميِظَعْل

 ْتناَكَو يلا مبل عم هلق ةئخملا وبله يف تناكف ء قي يل وَر ٌةَسِئِدَخ اَأ
52 

 ةأرَمْلا ٍتْلاَر اَمَو ؛ (ل) سائلا نك اهل لومي يلا ةقداّصلا ٍةَمِلكْلل (مَمَن) لوق هسمتل

 « ةعبارلا ةنسلا « م 1975 زاذآ /سرام ۳۰ = ه 190 ةنس مرحم ۷ , 1415 : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 , 5/80 _ ٤۸۳ : تاحفصلا

 . ماب . يلي اميف « اهيف بتكأ ال اذاملو ةصقلا ةفسلف ١ عجارو

 . ٠ ْتَناَم » : ْنِم الدب ' ْتْكَلَم ٠ : ٍلْضألأ يف )00

 . « تام » : نماد ٠ َكَلَم ٠ : لْضَألآ يف 000

 نبال « ةيوبنلا ةريسلا » عجار « وټَريس يف قاحس نبا اهلمعتسا يتلا يه  َكَلَه © َةَمِلَك نأ ظحاليلو

 . ماّسب . َلْوَأ « تام » ةملك تناك ولو « 514 /۲ ماشه



 عوم يعفارلآ قداص ىفطصم

 هل لبو « هالا يباع نم نم ام جدلا ين يأ يه يملا ايؤيخملا ةلياكلا

 اَمُهْدَحَأ : نيَمْيِظَع ِنْيَلَمَع اهب ُلَمْعَي ُدْوُجْوْلاَف « اًهِئاَشْحَأ نم دلت اَمَك اهِفِطاَوَع نم ِتاّرَسَمْل

 . ْيِناَعَمْلا يف اًهصقت ُماَمَن د ٌرَخَآَلاَو « ماَسْجَألأ يف ةاّيَحْلآ ٌةَداَيِ

2 
 ع

 »# چ د

 يأ ةلاحْلآ َّنِم َدَوَجَسيِل « وبْلَقَو همشجب كلب لأ درفأ ٠ ةَجْيِدََو بلاط بأ ٍتْوَمِبَو

 نف رارفتنسالآ ماَيَأ نم ّجْرَْيل مث ‹ َةَداَرإلآ اهيف ُبِلْعَت ْيِتَلأ ِةَلاَسْلآ ىلإ  ٌنِحْلآ اَهْيِف ُبِلْعَي

 ةَريِغَّصلا هيمو ةَياَغ ىَلِإ كلذ يهني هن ؛ هترجه ْيِف هب ةكرَحَتْمْل مايل لإ «هضزأ

 ئَربُكلا ِكلاَع لأب َكِلَذ نم لصيف  ةَدْوُدْحَمْل

 « ِةَمظَعْلاَو ٍلالَجْلا لالخ ئَمْسَأ نم معلا ُلِئلَجْلا اذنه ًادْبَي ْنَأ لاعب لآ َداَرَأَو
 ماس ل 7 1 2ع 2 أ

 ُهُمْلِحَف ؛ ِهِمْوَق نم ةَيَسلآ ةداهشب هيف هَتَسَحْلا ٍتَناَكَف ؛ هِلاَمَكَب ةَداَهَش هرم لوا نؤكيل
 ا ےک عى 6 92 2 ماع

 َرْهظ كلذبو ؛ مهتهافس ِناَمْريِب هتمكحَو « ْنِهِشْيَط لْيِلَدِ ُهثاَنأَو ‹ مهِتلوعر ةداهشب

 . ةّداَمْلَأ ْيِف اًئَناَحْوُر ٌيناَحْوُرل

 ايس يف دي نوصي اوني ملام لإ ذأ ني اوُلَصَوَو « سبر ةنم تلات : اولا

 َنْوُكَي نَا نم ْمهْيَلَع َنَوْهَأ هنأ هولي اَمّنَأَع «وسأر َْلَع بارلا ْمُهْضعَ رت تح «وُمَع
 لي ذآ كو لق : اراق + ايت نكي نأ نع اَلْضَف « ازرع دوك نأ نع الشق « اؤغ

 ! يكن َيِهَو بارلا هنَع لست هتاتب ئَدخِإوْئَلِإ ْتَماَقَف « وسأَر ْىَلَع بارلا هب
 ةاَيحْلا ُدْوَدَش َوُه ٍمِيِظَْلا يللا ل سَر ىَلَع ِتاَرثلَآ اَدنَه نأ ُمَلْعَت ال ذإ كبت ْتَناَك

 ٌيضرَألا بار َنِم ُهَصِبَقْلا هذه . هرمنا ًاَّشلآ اَهِناَسْنِإ ةلباقم يف ةا ةيضزألا

 ف اَهلَمَح مشت اهنا امنت نأ ةمييَمْلا ةيمالسإلا كلاما در نوا « ةهنفس ٌدَصَ

 هيفا ِهِراَدفِم يف بج شرف لق < « اًهيَلَواَحُمَو اَهِتقاَحَسَو اًهراَدْقِم يف َيِهَف ؛ خْبراَتلَ

 . يكَواَحُمَو
9 2 34 
 ع - مَ

 َلِلَذ تبسَح . “ ِكاَبَأ مِناَم هلآ َنِإَف « يكب ال ! هب اي » : متنبہ َلاَقَف ل تلا اأ

 . ماسب . 667/١1 هخيرات ١ يف يربطلاو ؛ 5114/7 ماشه نبال ؟ ةيوبنلا ةريسلا » ()



 قلا ْيَحَو» ۳4

e r51 سس  Btكس  aةيباَرلا ةونَحْلأ هذلَه َّنَأَو  مجكلا ُرْمطَت ال بارتلآ ّنِم َةَضِنَق نأ اَهَمَلعاف « َةَْيَضَو اًناَوَه هيما 2س  

 ك ال « موي ٰيف ِنْرُحْلآ َّنِم َةَعاَس َّنَأَو ١ ةَجْنيَب ْتَءاَجَف ُلِيَحْلآ اهر ةكَرْمَم ىم ال
 ہے E Lo “> ت

 0 .: ةَواَبْعْلا قمح يه نآلأ ٍتْكَّرَحَت تل ة َوْرَئلا هذاَه ناو ملك ٍنَمّرلَأ ْىَلَع اهب

 . اان
 وأ سالا اهلا ٌءاَيرْبك تلل َسْيَل يأ . « كابأ ْمِناَم هلل نإق « ئكيت ال ! ةّينب اي » ۴ AH etr م6 2 ما 03 1 نس موت 2 هك یو ل

or e 0ے2 | ووا اک  f Iيه اَمْنِإ ؛ صق هنأ اتبثم صقانلا يناس أ نع اًمجزتُم عمذلا ونايف اهنع نوضْعَي َ 5 جي م  
 ١ وقم لے مم 2 قام 7 o ر ەھ یم سموم لس ورك | وا 2ر ف م

 اهل َراَتْحُمْلا لعجت : ةّوُبُتلا يهو ٠ ٍناَّرْخأ حاَرفأ ْنِم نفل ٍتَداَْعَأ ا ريع انو وحبل

 عقاَوْأ َِعَتَم يف َوُهَف ؛ 0 ا

 5 2 1 ا ىلا ر سا ا ا ه مە ب 7

 ّمسَو يت الإ ةَمِلَكْلا هذه لؤي ام هنآو ال . « كابأ عام هلآ نإ « يبت ال ! يتب اي ١
 و 1 نك ےس ١ ص

n E (AAT هب ل os em مك ىو ° رك ناَمِئإلَأ يه ُهتَمِلَكَف ؛ اَينُذلا يف خيراتلا اذلَه َدَجْوُي نأ لبق ةريبكلأ هسفن يف خيراتلأ 
 سوك جر ر

 . نجوم ْنَع ملكتي ذإ « ةقئلأو

 2 ror ت 2 م
 ! ِةَّداَمْلَأ 5 ةَراَقَح اي ِكَحْيَو ! يلا أَ ' ء ةهيفَس هرني بار

 . هَنْعَل ُكَعاَفِتْرَأ

 #4 # د :

 اهل َةَعَتَمْلاَو َرْصَتلأ فيقت نم ُنمَتْلَي « فئاطلا ىلإ هَدْحَو ب هللآ ُلْوُسَر َحَرَحَو : اوُناَق
  ْمُهُقاَرْشَأَو مُهَداَس ٍذِئَموَي ْمُه يفيق نم رَت نإ َدَمَع ٍفئاطلأ نأ ىَهتنأ اًملَف ؛ همْوَق نم

 لع مالشإلا نفهم ٍمايقْلآَوهتَرُْت نيل ْمُهَاَج اَ مهمل هللأ ْىَلِإ ْمُهاَعَدَف مهبل َسَلَجَق

 ۾ ی « وب ذزخيصتو نول مهدي عقاهقش وپ اذرع أو ادن م يلح

 َعَجَرَو . ريف اَمُهَو َةَعِيبَر نب ةَبْيَشَو ةعْنير نن مب یا لإ رولا س ا هلع ْعَمَتْجأ

or 

 اتبآَو « ويف َسْلَجَف ٠ بتي نم ب لف نإ ل دمع ف عني ناك ْنَم بيق ا ا

 0 7 2 م سا هم 2 007

 . طئاّوَح ٌُهَعْمَجَو ‹ ناتْسُّبلا : طئاَحلا )1١(4



 4y يعفارلآ قداص ىفطصم

 . ِءاَهَمْسلَأ نم َّيَقَل ام ِناَيَرَيَو هَل ِناَرْظْنَي ةعييَر

 « يلح ََلقَو « يتوق فعَض وك كبل ملل » : اَ ِهسِلْجَم يف ل نمط الق
5-2 

 ْنَم ىلإ ٠ نبر تنو َنْيِفَعْضَتْسُمْلا ثر َتْنَأ « َنْيِمِحاَرلأ محا ای ۽ سائلا ىلع ياع
 ےس ےس ا م 8 2-5 مەر 02037 < 27 دنور / ۲ک

 دف بضع يلع كب نكي مَ نإ ؛ يرن هلم ٌوُدَع ىلإ ؤا ٠ ْيِنْمَهَجََي يي لإ ؛ لك
 mst هاكر oe 7 مي ا لە e 8 م
 ‹ تاَملَظلا * ثقَرشأ يذلا َكِهْجَو رؤئب ذؤعأ . ْيِل ْمَسْوَأ يه ككيفاع َّنكلَلَو « لاب

 -5 20 0« ASF ٤ م TI ATÎ 57 0 سك م
 كَل « َكطَخَس ىلع لحي وأ . كْيضغ نب لري نأ نم « ةّرخآلاَو اًيْنُدلَأ ُرْمَأ هيلع و

2 2 

5 
 کک

56 
 ا. 15 : ب CI ۹ 9 ا ا

 ؛ هست يللا َّنِم عفْرَأ ُهَجَرَد يه للا ءو نا تبنت يآ اسلا هذ َلَمْكَأ ام الآ
 تخ محلا ال مب نقد + طقف زيطلا ا راسلا لق امت ادم

 خيرات يف القلَقَتُم ال هيرا كرم يف ة اًتباث ميِظ معلا َلُجَولآ ٌلَعْجَت لآ يه ٍقْلْحْلا هوُ

 ةاَيَحْلأ يف اًرِظاَن « يِنافْلا هصخش عاصم ال ةَدِلاَخْلأ ْييِصْخش ٍمِئاَظَع اًدْوُدْحَم ء سال

 . ِةَعقَملِل رْيعتْملآ م عضل ىلإ ال ةَقيقَحْلِل تباّلأ عضوا ىلإ

 کا

 2 هم م 2 2 مو
 ع ّرشلأو ‹ ملظلا َيِناَعَم الإ ْمُهدْيِبَعَو وامس فارس كيو ؛ ناک امو

 يف باث ءايشأ اإ : اهْنِم ليدو اًوُحْمَي َءاَج ْيِذَّلآ ٍمِيِظَعْلا َيِبلِل لؤ ؛ فتصل

 ر دَِعلأَو ُءاَهَمْسلآَو فاَرشألا مه م نكي ہک

 . افت نم الإ رشت ؛ ٍلْفَعْلآَو , ةئكرشلاو « لذا يب نم اهن رش ؛ شيطلأو

 ٌرْئاَغَّصلآ تبل « ةايَحْلأ ِدَجَمِب تّطاَحأ ْدَق ةاّيحْآ ُرْئاَعَص

 رکا شع اًمُهاَدَْحِإ : ٍضْرأل ْىَلَع ادب ِنييِداَعتُمْل نينو امه ٍناَعْئِرَمْلا ناک ناک

 . َتْكَلَه ْنِإَو سالا َمَقْنَتَو َلَمْعَتل شع ئَرْخألاَو ؛ َتْحَلهَأ نِإَو عِتْمَتَْتَ

 ْنِم ْمِساَوْلا َقِلطَْيِل « ٍقّيَّضلآ حْوُرلأ َكِلَدب عساَولأ َحْوّرلأ اًدنَم يدا ْراَدفألا تن



 ملقا يح يحَو ۳۹۸

 الإ ْمُه نإ دي ُديبَعْلآَو ءاَهَنْسلَاَو فاَرْشَألا َكِعَلْوأَف . تينا هلع لا كلا يعمم

 . ةاَيَحْلأ ِةَراَهْطَو « ٌوُمْسلأَو « ةّيِحْوُرلآ ةَعَسلَأ َلْوَح ؛ ٍشْيَعْل ذو « ُدْوكدلاَو , ُقْبَّضلَ

 بارلا ىلع طبي ٍسْمَّشلآ َرْون َنكِنلَو ؛ ٍضْرَألآ ْيِاَعَم َنْيَب ٌيِواَمَسلأ ئتذمْلأ فَ
 نأ اهني ْنِم يتلا ٍرِصاَتعْلاب لَمْعَت ف َوُه ام راء ٌءْيِضُي روب وه امو < 2 2
 . عت ذأ اف نی نیا یتا ی نوع

 اذهب لَمْعَت لآ هَل يج « رخ ةو نييرهتسملا كع نبي ل يلا ني اَ

 ىلإ رني اَمَك الإ هيلع ْمِهيَلْوَصَو ٍشْيَرُف ىلإ بلآ رني مَ ةَرْدُقْلا هذَهبَو « ملك ملال يلا
 ُلَعْجَت يتلا نمر َُقيِقَح ْتَناَكَو « ِدْوُجْوَم َرْبَغ هب طِيِحُب يذلا ُدُْجْوْلآ ناَكَف ‹ ْئَضَقْنأ ٍءْيَش
 ةَقْيَفَح الب ٌرْضاَحْل َنَمّرْل

 هيف ناسنإ نأ وكي ٠ دلال غيت ءا ٍءاَعُدلَأ َكلَدب ي لآ هوت ِةَرْقْلا ذده ىو
 َراثآَو ُهَداَرْفْتَأ ركي ِءاَعُدلآ نم لوألا رش هيف ُنِناَسْنإلا ُقِطْنَيَف « ةلْيحْلا َهَّلِقَو ُفْعّضلآ مع

 ٍرخآ ىلإ كلذ َدْعَب هيف ُيِناَحْوُرلَ ا 0 ؛ وِمْوَق ةْيناَسْنِإ َنْيَبَو هيب اَمِل ْعّجَوَتَيَو ٠ دارنا
 الق ٌبَّضَغ َيَلَع كب ْنْكَي ْمَل ْنِإ : وَفي اَم َلّوَأ الئ ّيهنلإلآ هِرَدْضَم ىلإ اًهُجَوَنُم ِءاَع اَعّدلأ

 . لاب

 ىلع ثار الو ْمَئْعَمْل اًذنَم ْنَع ْتَجَرَخ اَمَل هللا وعدت ُنِمَّشلأ ِتَقطَن ْوَل َيِرْمَعَلَو

 . ٍلِماَكْلا اًهِدْوُجُو ةطايح َيِلَْألَآ رولا ِرَدْضَم ْنِم ُسسِمَتلَت ؛ ظ َكِهْجَو روب دْوْعَأ :  مِلوَق

ê 03  

 ةَماَرك الب يبن سيل : ثم َنِيِرِخاَسلل لاف « ُمالّسلآ ْيَلَع حْيسَمْلآِب لبق نم اذُءَرَه ذقلو
 هل َِئلْنَم لق هَل َلاَقَو ٠ منم حلمنا مذ ْمِهَلَعْدَو ابو . "”

 اا ةمخجلاك دالا ع ناك ذإ « لمعلا ال ةيتألا ةعيرشلاب مُهدعَو ٠ مهي مح

 أَو ربنا يف امرأ ةحنرشو ؛ اهل َدِعَأ نمل اَهَبِكَلَو « ٍلْفَع لكل اَلَو لق ُّكِل تسل
 ِناَكَم يف ةطِعْوَمْلا ّمّضَن نأ نم دب ْنُكَي ْمَلَف « ةماعلا ةو ىج ْمَلَو « ٍلَمَعْلا يف

 ديب يفو و هنطَو يف الإ

 . ماّسب . 4 : 44 انحوي + 5 : ؟4 اقول 1: 4 صقرم ؛ 1" : ال ىتم (۱)



 ۳44 يعفارلآ قداص ىفطصم

 سمس َنْوْكَت ناو « رمألا لَ ُةَمئاَف يه اِ رٿا يتلا ىّلَعَةَمِئاَق نكت ْنَأَو « فيل :

 . َرَخآ ٍلْصَفِل ضألا ذم َدُهَمُت نأ اََُّمَع امّنِإَو « نضرألا اهب يلعن ال : ةَلْيمَجْلا ِءاتشلا

 ماك اهلك ٍبَرَعْلا دالب يف ةَئماَكْلا هولا تناك ْذِإ « َنْيئرَهَتْسُمْلا ٍبجُي ْمَلَف كي ایت اَمأ
 ت هوب | ټه

 ةملك ةّملك ايدل لمحي مي ةئظعلا ةردص ناکَو « ديف
 م 5-2

35 

E Ê 
 كب 33

١ 3 5 0 

 كس دَّنِكَلَو « ْعِئلَبْلا اَهاَنْعَم ملكا نم دنر يذلا رِعاَشلا د دي مل ؛ ِةَيْرَحْلأ اهتقيرطب
 ر و م اک نر راكم ل وک 2 0

 مالک هتؤكس ٰيف ناكو ؛ م ي نح اهلَمَع الإ ةَمِلَكْلآ َنِم ٌدِيِرُي ال يذلا عرتشملا ت 2
 د

 2 ن

 و يغ الخ نع از نيل نشل كو. ينو طس هَل

 .٠ اهجالْطِإ يف هدي ٍلاَسِْإب لب « ساي
32 % 3 

 هَل ْتَكَّرَحَتَم « ِءاَهَفْسلَأ ّنِم ب لا يقل ام اَم ُةَْيَشَو ُةَبنُع « ةع اَنبَأ ْىَأَرَو : اولا

 ادله ني الطي د : كل اَلاَقَف ادع : هل لاق يارن د اَمُهَل اًمالُغ اَوَعَدَف « اَمُهُمحَر
 هک ي لس

 ل هني لكي ر جا كلذ 6 ىلإ ب ثقذأ ئ , يبطل كلو يف ةنضَو بيلا

 ا 2 و 8 2 ع 77 ر د 0

 4 e ا 0

 ؟ َكُئْيد امَو « ُنماَدَع اي تنا دالبلا يأ لْهَأ ْنِمَو : ةَ هلآ ُلْوُسَر هل َلاَق
n3207 9 ا ما  o o»ةئزق ن : يب هنآ لْوُسَر “هَل لاقف . یوي ٍلْهَأ ْنِم لر انأو « ٌيِناَرْصن انأ : ل 307 1 2 05 باقم  

 ت 2 4 ص 2 ١ nr م 27 2

 : كلك لاق ؟ ئتم نب ُسنْوُي ام َكِئِرْدُي اَمَو : لاق ؟ ىتَم نب َسْنْوُي حلاصلا لجرلا

 ِهيَلْجرَو هنيو سار لقت ل هلآ ٍلْوُسَر ىلع سادَع كاف



 « مّلَقْلا يخو» 00

 . يو ہوا 8 رە 8 ت 7

 ! ٍةصقلا هاه يِف ةرذقْلا زؤر ابجَع اي

 « شيلا ةَماَفَسلاَو ٌدَّشلآ نَع ُرِذَتْعَت تبقا ؛ ٌلاَلْجِإلاَو ُةَماَرَكْلاَو ُديَكْلا َعَرْسأ ذم
 . ةَواَدَعْلا ٍتاَمِلَك َدْعَب ُتالْبقْلا ٍتَءاَجَو

 مرا ص 4 rale 4 م مول كا م س

 نم يب يلا مع بلاط نبأ ىلإ اوشَم ْنَمِسَو « مالسإلآ ِءاَدعأ دلا نم ةر بأ ناکو
 E ت وے IT هنو م r س2 ٤ 2 طر 00 هلع ف ل
 دحأ َكِلْهَي تحد لولا ذأ ٠ 3 7 مكتب يلو أ مم سة نأ نزل شفر فار

oe 1رص ر 1 مو ی تق  Eنأل « ُنْيَدَلأ مب ءاَج ٰيڏلآ ي اعنإلا امام نإ ةّيْسْحَوْل ةريِرعْلا تلق آف «٠ نيقْيِرْمْل  
 3 2 7 ص ره 5 ا 8 و

 رمل ال رفأإ نينا ليفتتشلا

 خألأك حی أ نْيدلآ ّنِم حيحصلأ نبذل ذإ « هرعت مالْسإلا ُقناَعت هيِناَرْصَتلأ ٍتءاَجَو 2 25 r 5 7 ناس ا 1 نسخ يس © ر

 ُلْفَعْلا ٍنايدَألا بَسَنَوُمَدلَآ ةوخإلا َبَسَن أ َرْبَغ « هيأ نم
o “t1 5234مْسآف ؛ ةَوالَح اءؤلنَم اَبذَع اِئاَس تملأ بفطقي « ةصقلا هذله يف همر ردقلأ تأ [ م ر ر ا 2 5 م 2 5 5  

 يف س لك اح التم يذل مْيِظَعْلا مالشإلا ِدْوْفْنْعْلا اًذَهِل اَرْمَر بعل اک ہلا س تشل يم 7 ٤ f onî on? odie م
 ا ر
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 مْوَي دعب هللا ُهَمَّسَك هن ؛ عاملا يف ل هلم لن 3 نارا دیدش لأب هلع تفر

 : ٍتاَمِلَكْلا هِذلَهِب ُتَعَبْنَي يملك ادق < ةَباتكلا ُتْعَجاَرَق

 ؟ ٍةَعيبَطل ُرْيْخْسَت مهني لوا ْيِفَو « ٌرْجَعْلا َنْوُمِلْسُمْلآ طوس فك

 ؟ ىَربُكلا ةَرجْمُمْل ُلَمَع مهخنرات را ينو « ةسازل نوني تک

 ؟ ملأ ٍتاَياَخ ٌرِخآ ْمِهِرْمَأ ُلَّوَأَو « ٍلْهَجْلأ لإ نوكري فنك

 ؟ ُمَظْعَألا غ هراز ناكل وه فيتو ٠ مقال ةر ريخ ال تن

 يناسنولا مجتلا اذنه ء وكي دمحم اتيت ٍصِناَصَح نم يِ ٍجاَرْمِمْلاَو ءار ملا ةصق

2 1 

 ِناَسْنِإلآ َءاَمَس نإق ؛ ةّيسْفّتلأ هت وامل َربَح ف ٍمَلَمْلاةاَدهِلُدْسجَمْمْلا ثلا أ رهو ؛ ْميظَعْل

 اًسْمَش ّيِضْرَألآ ٍمَلاَعْلِل َقَلَخ دق ىَلاَعَت هَ و . هيام هِضاَرْغَأب هلخاد نم ٌءْيضْنَو ملط

 ميفتل عت نأ نالو لكي ةر هلآ هي « راهو لَ هيلع و مييختو هری ةَدحاَو

 لمع ارو ْنآْرفْلا يمس ا هلو . ويف ملت امو وپ رف هت اَمَو اًهَبَياَحَسَو اَهَماَمْعَو ولف مش

 ةروس ۷] « ماو وأ ان منو ني » معن نو ْوْممْؤُمْلأ ٌففِصُْوَو 2 ِسْمتلَ يف, هبادآ

 شا َلَعْجَي نَا ميركل نآرقْلا ربيع ٰيف ىَوْقَلاَو ِناَمْيإلآ را َناَكَو «[1+ : ةيآلا /ديدحلا

 . وب َنْوُشْمَي اَروُن َنْيِتِمْؤُمْلِل

 : ئَلاَعَت لوق ْنِم « ِءاَرْسِإلأ » ِةَيآ یف ؛ ٍريَلل « رکذ ةَمَكح يف َنْودسَعُمْلا َراَح ْدَقَو

 ةنسلا « م ١910 رخآلا نيرشت /ربمفون 1 = ه 1784 ةنس نايعش ۷ ٠ ۱۲۲ : ددعلا « ةلاسرلا » ()

 . ۱۷١۳ ۱۷١١ : تاحفصلا « ةئلاثلا



 ا 52 50 5 ر

 هَل ىف ئَرّسْلأ نق . ١[ : ةيآلا /ءارسإلا ةروس 1071 انني

 نم َلَوَحَت يذلا 0 ةّصق َةّصقل ن ا ىلإ ة َراَشِإلا يه ٌةَمْكِحْلاَو

 « ٍجاَرْغِمْلا » ِتاَيآ نأ ةَبيِجَعْلأ هذه مم « ةَرجْممْلآ هِذلَم نف ياما هوت ىلإ ناس د

 . « مْجَنلَآَو » : ِةَرْوُس يف الإ جت مَ

 « اَهسْفَن َناَمْرُب ُهيآلأ نكت ‹ مجّتلا ٍةَّصق ىلإ ٌةَراَشِإ (ليللا) ركذ نأ ٍلْيوَأَت ىلَعَو
 1 2 1 e 8 ساما 8م لس ىلع .

 97 ر: لیان : يا اولا نع جف تاج ی یف د و

 ۲ ضي د ضقت دز لاَ ها د يتلا تاهل تلصق ا 0

 : آلا ارسال ةروس ١0 لم رر : ىَلاَعَت هلوق نم ْيِبَجَع ْيِضَقْنَي ذاكَ اَم اَنأَو

 « ءْيَش اَهَاَرَو َسَِل نأ َكْيَلِإ ُلَيَخُي « ٌةَحضاَو ٌةَقْوْشكَم ل ىر اَمَك ًظاَقلَألآ نأ مم ]ا
 ناكَمْلأَو ِناَمَرلَأ قرف ةا يملأ ٍفاَرْش ذإ ىلع نصت ةراَبعْلا ذهب امن ؛ ٌربكألا رسل اَمَءاَرَوَو
 اك وك ام الب ؛ وترد ال هلأ ةزذ ىلإ ةر اکی ساوا باج ون رت
 يوو اهو اهو رو نف سش اع وف ا نم : ٌةَراَبِعْل

 صو ےس

 . رجم هن د نك الو ضاَرتغالآ هيَ قرطتيو « ْماَلكْلا بِرطضُيف ٠ « اَهِناَكَمَو

 نوت نإ داق هت رخ + أذ اک لإ م نب ووا ف اخذ
 كرا ؛ ُلْفعْل اَهَل ُدُجْسَي ئرخأ ٌةّرِجْعُم هِذلَهَو « فرغم ب امك يلکش ىلإ ٍلكش نم ْيِئاَّرلأ

 ! مالكا ادله نزن ف

 ۽ ودام ْئَلَحيناَحْوُو لَ نم ال اڏن ينا نلف ۽ روث يف اَِناَسْنِإ امج كي ناك اذٳَ
 كم 5 3 2 وو ع سكك موس
 نف وهذ ؛ ئرخألا يف اهلا ٍلثمل اذل ١ ف أيهم ةيسفتلا ارق تاك ناور تبع اذإو

 مَل هاب عقتزأ اذ ِءاَوهْلآ ىلع ضَرَبَ : نآلآ ٍلْقَف . كّرَحَمْمْلآ رل هنأ ٍةَرِجْعُمْلا هذلَه

 . ةَراّيَط ْيِف عفر



 عم يعفارلآ قداص ىفطصم

 سس سم 0س ےس ر . 5 ر Mons رے ص ےس 1 25
 2 ِتاَجَرَد اهب اَمّس « ةّيِحْوُدلآ ُهاَوُق تاب يف ةَدحاو َةَجَرَد اَمَس اذ ناس اًسْنالأ ن اک َّمُث ْنِمَو

 سمات هَل ٿاَسَنَو ٠ سالا يم ُهَرَْخ ُْخَسُت يتلا ٰيناَعَملا هل ترسو « اهفامَو اْنُدلآ َقْوَق
 نابع تاك ءايشألا نيد ٌءْيّشلآ دجو مو . ءاَوْهَألآ اهب طاس ْيِلآ سياتل ريَ ريغ ةيقالخأ

 نِ قرتخَ اَمِيِف قاَرْخإلآ ِتَّدَجْوَأ ْتَمَّرَضَت يه اڏٳ التم رالف 0 ُهَسْيِماَوَن يه هدْوُجُو

 . اََلَع َبَلَغَواَهَسيماَوَن َلطْبأ َقِرَتْسَي ال ام ايف عضو
 ر اهب احلا سوال اجب يف ارس رم اذَهَف ذحَت ةرجغش لك

 ُفْسَي ال رون رولا َنِمَو . ةَداَعْلا ِتَقَرَخ اهن : ايو وأمل
 3 2 م

 ىف ةزجعم هذلهف 0 ٌبَحْحْلَاَو ُناَرْدُجمْل هَل فش تل ٩ Roentgen - rays هحتنور ةعشأ

 . كلَ

 2 د 2 4

 نإ برف َسِيِماَوَنِب ُرَحآ َناَسْنِإ ِمِاَسْنِإ يف َنْوَكَي ىح ا نوک ال رشا
 2 نقلت ب نع زم لإ اياب ٍناَسْنإلآ َنِم ُرِماّطلآ ُهناَسْنإ لري امو ٠ ايام يف ةكيالملا

 ت

 نأ نكْمُث اَمِل ُرِماَّطلآ اًدلَهَو « اَيْنُدلَآ اََلِيْحَت ال لآ ٍقئاَمَحْلِل َرُه طابا َكاَذَف ؛ ِْطْمُي نم

 ءايبَأالأ نم يبن عاطتسآ اَم ٌنِطاَبْلآ كلذ الْوَلَو 2 ىّلغألا َيِناَمنإلا لما يف ُلاَمَكل هيل هل

 ' ُهْرِجْعُت الو هرعت الو هبي ال ة ةلماك ةَ

 عب َيِناَسْنِإل ا دوج ْوْجْوْلا خلصت تَءاَج ِراَتْخُم ِناَسْنِإ يف دوُجْولا َنِم هو اه

 اًهقْيِرَط عَم ّيِسَقَتلآ اهقنرط ىلَع اَتَلاَلَدِب « ىَلغألآ ا اَهْلَكَم ةبهُملأ ةيناوْيَحْلأ هذلَه ئف ّيقتل

 فا رل مك متو ٠ ناكل يستقل عع 0

f 
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 ا اما ١ 0
 2 6 م 75-52 ص ا 2 pr م م 7-5 و 0 0 3 11 8 00

 نأ ركن يذلا نَمَو . رهاظلآ اَهِناَسْنِإ ن : 1 اا ةا كاب الإ ثاريشفلا امد
 م ڪک ويل رکنی لهو 3 ٌّيرْشَمْل علل ٌراَجْعِإ ۶ 0 م

 2 يناملأ يئايزيف (م 151173 - 440) Wilhelm Gonrad 20ءماقعم نجتنور دارنوغ مايلو وه 000(

 . ماسب . م ۱۹۰۱ ماع ءايزفلا يف لبون ةزئاج ىلع زئاحلاو « ةينيسلا ةعشألا فشتكم



 « مّلَقْلا يو » ع

 ةَمِلَكْلاَك 0 ِبْوْعْلَو َقْرَّشل ّنْيَب لسور ن "لآ ةَمِلَكَل أ[ تّلَعَجَف ُدْنََم دسم يح 82410 '' 'ويِداّرلآ يف .

 ؟ ٍلِحاَو سلجم يف ِناثَدَحَ نيا يب

 یا ا همش امو مالا رص اَمَو ٌيِسِْظاَتْغِيْلآ ٍمِنوْنَلا ٍتاَرِجْعُم مرن نحو
 ص

 ةّيحْوّرْلَ َرَقب ةَنطاَبْل تالا طبل اإ ایش ايش ميوَْتلَ َسْيَلَو ؛ ِناَكَمْلأَو ناَمّرلأ َءاَرَو اَمِم .7

 58 ئَفطَتَم « ِةَدْرُدْخَمْلا اَهّساَوَحِب ِةَدّيَقُمْلا ةَرِهاّظلا ٍتاَّذلآ ْىَلَع « ِةَبْيِجَعْل

 يغ ةف نِ ايف ام رادو الهاف نم اهيِف ام ا رکا
 يف ٌرِهاَظلا ةصْحَش ْعَقْوُيَف « ةطاَبلأ هتاب ين سؤالا ' اصب َكِلَذ ْنِم وخت /

 نأ َلْبَق ِتآ َوُه اَم ْىَرَيَو < دنيا ىلع حقي ات رص ‹ ُدْوَجْوْلا هل فشكليف « ِءاَوْهَتْسالآ
 : بحل بلك يف َمَكَو يذلا هقشاَحل لز ْوَقَي قوشْعَمْلاك الإ ةَلاَحْلَأ ِءِذدَه يف نوک امو + َيِنأ

 . ْئِلاَمَج وب ُوظْنَت ارو كيتا د
3 

 3 E ب

 عم ٍةَبطاَخُملِل لمعي نم مهو « رقلا ئلإ دؤعصلا يب ركي نع انرصع ء ْيِفَو هان ا ا أ e قة ساو هوم سم 11 IE o, ger 5 < اًمَلُع “و
 ُلَوَأ َكِلَذ ُلُكَو ؛ اًهِريِجْسَت و حاوزألا ٍراَضْخَيسآ يف ُبئاَجَمْلا هَ نم م مهو ‹ كالفألا 0 597 22

 ِءاَرْسِإلا ةكصب رارفإلآ ىلإ ام مذ يف هَْطْضِيف "مله أ مَرليَس يذلا ( ٌيِنْوَكْلا ) ِناَمْرْبْل
 اع رس

 . جارغيلاو هم
 اهنف ْثَقلَتْخأ دقه ؛ َةَرَجْوُم ةَماَمْلِإ اهب ملن ٍةّصقلأ ْيِف ايار يدين نأ لبق ْنْحنَو 1 ا ير د« أك هو يما مر مش هک كمي 4 كم

îسوو يمس  Toاَهَعَمَج ىح « ىش قرط نم اَعاَوْنَأَو اوف ْتَءاَجَف « ريك طيلخت ایف َمَقَوَو تْيِداَحَألا هك همس  
 كلذ يف ِةَياَوّرْلأ حور ركل و « هضْعَب الو كلذ لك لمتخت اَمَو < نيآزج يف مهضعب هالك م. مساس سيك oF Î ec لك ALA كو سس MD) كك ىو لع يعم

 لمعتسي « ءاضفلا لالخ نم ةيسيطانغمورهكلا جاومألا ٌمدْحَتْسَي لاصتا ماظن وهو , 88010 ويدارلا )١(
 تاعاذإلاو تالاصتالا عيمجو فتاهلا هنم يذلا ٠ يكلساللا لاصتالاو قاربإلا يف ماظنلا اذه

 : ظفل مْيَلَع حلطضأ ةَرتف يفَو « ٌعاَيْذِملا مويلا هيلع قلطي ام انه دوصقملاو . كلذ ريغو رادارلاو .

 . ماّسب . دادّرملا

 4 مليا » : َنماَلدَي ؛ مّ د : : يللا يف )0

 ِنئَأْرُج يف ِءاَرْسإلآ َتِيِداَحَأ َمَمَج يعل َدْبَع ظِفاَحْلآ نإ : يبه لاق )۳(



 0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 م

 أ اذنه يف ِةَفاَحَّصلأ جور ْتَناَك ِنَم
 و

 ةَراَبع لَك ْنِم ٽئَدخَس اَمَرْوَق ْتَراَق تم و : رصعل

نرالا نم رَت ةقنرطلآ هذه َْلَعَو « یرخ 9
 ىم لالا نويَ < هلا ةَراَبع 

 . ِهِراَسَيَو نيمي ْنم ٌذُمَيَوُه اَذِإَو اًدحاَو
 مل

 َنْوُدْئِرَيَو « َنْيقَيْلا هلم نؤوفعاضُيو « َيأَّرلَأ هب نوشي ْمُهْنِإف ؛ اسي كلذ نوري الو 7 7 ريم 17 2 ور a Todaro 2 هاهم

 ْدَق اوما اَمَو . تملا رو يف از
2 
 ُلْوَقْلأ ديوب نأ جرح الف « هوبا َلْصألآ اَنْ ع

 لبيس َوُه ام ةَلاَلا يف ةداَيرَو « ئَرْخُأ نم طابنتْسأَو « ِةَراَبِح ْيف داهتجأب ٠ اًضْعَب ُهِضْعَب

 0 اهم

 علل هذه يف ينيَدلأ ُنصَصَقْلاَو . ُفِلَتْخَت ال ٌةَدِحاَو ٌةَقْبقَح الإ اه َسَِلَو « َةَعْوَتتم
 الار ناار نذعلا ميني ل تب لیک یت ملا الَو َبَجسْعَأ الو هم ىر 1 َوْهَأ ةَ

 ٌءاَرْسإلَأ ناک ْلَه : َرَخآ اًفالتخ اوُمْلَمْخأ ِدَقَق اهتعقاَو يف ام أ «ةّصقْلأ نم ٰيف اذه

 ادله اَنركَذ اَمَنِإَو ؟ اعم منجل حولا ذأ « اَهَدْحَو حْوُرلأِبَو ؟ امام وأ َةَظَقَي ٌجاَرْعِمْلآَو

 اَهْجَو ْمُهَل ْنّيَعُي ملف < َكِلَذ ْنِم ِءْيَشِب ربحي مَل لي يللا نأ ىلع عاقل لئلا هل َفالخْلآ

 يذل يميل َكاَرذإلا ُلِمَثْخَت ْنُكَت ْمَل ْمُهَلْوُفُع نأ َكِلَذ يف ةَمْكِحْلاَو . جوال هذه ْنِم
 ريثألاو ِءايَرهَكلآ ( رْمَأ ْنِم َمْوَيلآ فرع اَم ) ُهّساَسَأ
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ffeل  e Eد  aI a aَنِمْهَجَرْخأَف ‹ لبرج ُهاَنأَف « اًمجطْضُم ناک هي هنأ : ةصقلأ نم ئَدأَتت يِتَلآ ةصالخلأو ا و  

 عب َجِرُع مث « وف ىَلَصَف دجشَملا َلَحَد م « ِسْفَمْلآ تب ىَنأَف « قاربلآ ََُْرأَف ١ ٍدِجْسَمْل

 َعَمَتْجأَو « وبر ِتاټآ ْنِم ايف یار ةا ةدحاو لْيربج اَهَحَتْفَتْساَف « تاولَمَسلأ َْلِ

 ْنِم اًهّيْشَعَف ١ ىَّهَتنُمْلا ةرذس ىلإ ِءاَمَس َدْعَب ِءاَمَس ٰيف َدِعَصَو « ْمِهْيَلَع هلآ تاَولص ابْنَ

 يل هذآ ْئَحْوَأَف رولا ف هب جز َمُث ٠ ّيَِرَألا ٍلاَمَجْلآ َرَهْظَم هلك یار « اًهَيِشَغ ام هلأ ِرْمَأ

 . حوا ام
3 

 ىلإ اهب ْرَمرُي تل ةيزاَسْنِإلآ ةَيِفَساَفْلآ زمول َنِم ٌبْيِجَع بايق اهر اًرِطَو ةّصقلأ يشو اأ

 عَ ٌةَوْهَشَو م و تلد وأ ؛ َةَدِئاَف ْعَقَتَو 7 ا اتع نوک : ةاَيَحْلَ هد ديس

 و يو 2

 ُدِلْسَتَو « اًهُباَحْصَأ اَهَمَهَوَت لأ ةّييَمّزلأ هول كليو هذه نم يت هذ « هلام ةع



 ُتْذَحْأَف « نبل نم ِءاَنِإَو رمح نم ِءاَّنإِب ليربج ْيِنَءاَجْف : ُهَلْوَق ِةَعْيِدَبْلا ِرْوُمُدلا هذله ْنِمَو
 ‹ مْوَي لک يف نْوُدَصْسَيَو نوعَرْزَي مزق لع ّرَم ُهْنأَو ةّرطفلأ تذخأ لْئرُيج لاقف « َنّبَللا رع هس وكس" ہے راو ےک اا ا. ع م ا ل اا

 1 2 7 2 1 اک ت 7 ريت اا ل اللا ا ےس ر

 لْيِبَس ىف َنْوُدِهاَجُمْلا ِءالؤلَه : ليرْبج لاق ؟ اذه ام لأَسَف ؛ ناك امك َداَع اوُدَصَح املك
 ‹ رخصلاب ْمُهُسْوُؤَر خضرت موق ىلع تأ م فعض ةئم ةئَسَحلا مهل فعاضت « هللأ 7 0 و ها 1 6 0 ع هول سس سمو 1
 َلاَق ؟ اذنه ام : َلاَقَف ؛ يش كلذ نم ْمُهْنَع رتي الو ثناك امك ثداع تخضُر املك 7 78 ل ر 7 لما ا ےس ت 7 ر2

 مخل مهيأ َنْيَب موق ىلع ئتأ مث ةالّصلا نع ْمهُسْوُؤَر اتت َنْيذلا ِءالْؤَم : ليرْبِج 2-5 39 2 مر ر و CT ا 5 ا ا
 نوعي ثي ی و ن و چنو ونو ف ی و ها e ا TT ت 0 827 r م 5 6 4
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 اذلَه ام : َلاَقَف « اَهْيِلَع ُدْئِزَي وهو ر ا ت م مزح معجب ذك يجر لع

 نأ دير َوُهَو اهئادآ ىلع ردي ال سالا تاَناَمَأ ِهْيَلَع ْنْوُكَت لجل اًدذنَه : َلاَق ؟ لبرج ای

 يتلا ءال : لير نا « كاف ؛ عيوب ٍتاَْلَعُم سِي أَ مث . الع لمحت
 . ميوا نم سيل نم ٍلاَجّرلا لع َنلَخَْ

7 2 2 

 مشجلاب اتاك َجاَرِْمْلاَو ءار نأ نم « ءال رهن هنج هْيِلَع يذلا أَلا لع نت 3
 ذا # : يلا وزش نف ناتن ر كلفت ؛ س نب يذلا لبر اا ىلع اَعَم َحْوُولأَو

 ةّصِيلأ نوَ الف ]۱۷و ۱١ : ناتيآلا /مجنلا ةروس ] امو رغ عام و یتیم ذیل یخی

 ّنِم حا ُهَتتَي ملو . مسجلا يف َوُه و الإ َكَِذ هنَع يشي اَلَو « مسجلا ف الإ ئَمطَيو غزت

 :NW ةيآلا /مجتلا ةروس 571 ىلعار : ِهِلْوَف يف ٍبْيِجَعْلا ِجْمُمْلا ئَتْعَمْلا ىلإ َنِْرْسْمُمْل

 اًهئم هيف َسْبَلَف ةَدْوُدْحَمْلا ةئمدآلا ةعنيطلا نع لوح اذ مشي یری ناک هلأ لع نصت كَ
 يتسم ال يلا نجلا ووري لولا عت نم رسل ناخ هوكي ل هي

5 

 َقَلْظُم هنْرَكِب ىَعَط الو « ةَساَحْلأ يقم نك ُرَصِبلا عز اف « وقح ىلع ٌمكح اهب

 ب اهو

 اَهتَلاَح ريغ ىف ٌةَتنْوَك ةقيقح ناك : يآ ءوتابآ نم ” لآ ہنری اَمك ناک لب < ‹ لاخلا



 ۷ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ةصقاّنلا ةضرألا

 ص

 0 مُر اَناَك َجاَرْعِمْلاَو َءاَرْسِإلآ َّنِإ : اَوُناَف َنْيذَّلأَو

 . ٦٠[ : ةيآلا /ءارسإلا ةروس ١1731 ا اَنْ ةَ الإ گر ج ا او : لاح

 7 يتلا يهو - « ايلا » طْفَلب ربا ناك اَمَّنِإَو ءاًضِنَأ اًذنَه يف َنْوُرَسَمْمْلا طلح

 ويف ْتَناَك اهنامُجب ةبمدآلآ عيل نأ ِتاَبْنِإَو « ْيِئاَرلآ ْئَلَع ساحل ربات يقتل - امام
 اهيَسم لَو « مالا امنا سلم اعم اَهيلخَأو اهقتاقحب ةبضزألا اهنا ْنَع مِنَ
 52 ہلاک

 م

 ر

 دلَمْلآ ٌهََقْلَأ امهر ؛ قاربلاَو لبربج صقل ٍساَسأ َيِفَ
Farم 5 م م ا  

 ا يول ا ا 5 ا نسا لَو ؛ يعيب ُحْوّرلآَو ٌيِكِئالَمْل
 ت ر هلي موو س 3 2 رھ رر 2 7 f ماعم 9 ر

 اذنهَو « ةّيئابرهكلا الإ قربلا اَمو ١ قبلا نم م َقاَرُبْلأ يمس هنأ اتدنعو ؛ هئم دار ام اوُمَهْفَي

 يه هذلَهَو ؛ هرخآب مّلاَعْلا َلَّوَأ تَعَمج تصب تم ئاره ةَوُه كليف ؛ هئم ُداَرُمْلا وه

 0 - YT 2 007 0 هه f 7 م 22 2ر6 هم

 الإ الْؤُمْسَم نكي ْمَل اِ « ٍءْيَش ىلع الْوُمْحَم ناک ها ْركْذَت مل ءاَرْسإلآ يآ نأ ٰيف ةَمكحْلا

 رْيثأْلا حور ىلع
EA Ê 2 e e Û a mend ei a “|rادفع 1  o Kyالي  

 و كلذ نوک نال ٰیتعم الف < للك هَل اتر دق ةّيعيبطلا ةَّوَقلأَو ةّيكئالملا ةّوقلأ ٍتَماد امو
 ٍةَرِجْعُمْلأ رس نأ ْىَلَع ُلْيِلَد ةّصقلا ف نم اتش امیج لب « ( منجلا نْوُد ) اَمَدْخَو حول
 ةنوک ةرؤص ْيِف لوحي ؛ ِنْيََلاَحْلا نيت فِئِرَشلأ همسج ٍةمَءالُم ریست یف ناک مت

 ماَكْحأ لو ماوحلا ماكا يلع يَِْم ل كبس « قطا سو كَما ديني كيال
 . َةداَمْلَ

 « ةقراخلا ٍلاَوْحَأْلا ضْعَب ْيف ةَ رئال اَهِتَلاَح لإ ْماَسِجَألآ لوح نأ نکلا مو

 ْيِف ثدخَي امم ٌةَريثك قرار هار ‹ َنْييِناَحْوُرلأ ضغتل ٍضْرألآ 2 لل اَدهِبَو

 « ينيدوه ال ١ هُعَضَي ناك اّمِمَو « ٍدْنِهلأ ءاَرَْف هيأت اًمِمَو « ِدْهَعْلا اذهل حاَوزألا راضختسا

 ِنْوُجْسلَأ يف ةتوسبخيو ؛ ؛ اقلط هوري مث ِدْوْيْملاَو لسالَسلأِب“ نواحي اونا ذإ : 2في رزألا

 )١( ينيدوه يراه وه Hy 11000181 ) 1513 - 141/5ماّسب . يكريمأ ذوعشم رحاس « (م .



 . همّلقلا ئخو» ۸ ٠

 ضْعَب ىف هنود دب يث . ٌناَرْدجْلاَو ُباَوْبَألا اهْيف ةكسْمنَو ساَرُحْلا اَهِيَلَع موفي ِةَنَّصَحُمْل
 قدام

 وه هصقنو « يلع ذر ةعيبطلآ َبْيِك رت َّنِإَف « هوختو ادله ْنِم انش رني نأ ٍلْقَمْلِل َسْيَلَو
 . يبا لع تاكدفلا سبأ فلا لع لمقتل« لع

 صل هَلِص َوُه جارغيلا5 ءارشإلا ٍةّصِق ساَسأ يف كلما قابلا رك
 . ٌةيسْفَت اه ناک اَمَل ایف اَْوُكي مل ولو ؛ يملأ ِناَهربلاب اهتلص ُهُنَْع وهو ٠ . ريل
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  2 yTو ر ع. ھر ب روھ 00
 ُناَسْنإلَأ اَمَس اَمَّلُك ءْيضَتْسَيَو فشكْنبو قري َدْوَجْوْلأ اًذلَه ن ثبت كلَ َدْعَب ةَّصقْلأَو

 اڀ َلَّرتامَلُك ُبّجَحََيَو ُفئَكديَ ظلت ء وجو ٠ ل يلا ةبحات نم يهو

 ا ةيحات نمو ها تكلم یف ةلماَكلا تاد یار اک 5 ةَدِلاَتْل ِهيَمَظَع يف َيِنْوَكْلَا هرهظتب
 هذله قف ٌيِواَمَس سا جاَرعم ن نيؤُلا لقي دز ذأ يف سزئلاك يه . وات نب مين

 اًيْيَذل ٠ ىف ةيناسإلآ لامع اًمُعَألآ َدْمَجَتَر « رْيَخْل َلاَمَجَو « نحل َراَوْنَأ ءتريصتبي دهشيل

 2 "ست مق

 ىلإ ُحْيِرتْسَيَف ؛ ُكِرْنَيَو ء ءاَمسلآ ىلإ ُدَعْضَي اَمنَأَك ةّصقلأ ردت ْنْوَكَيَف ؛ ةَدِلاَخْلا اًهرَّوَص
 ت تے رور هاج هم نار مر روم س 58 م7 وم

 ُنِماَسَأ وُه يذلا ةليخألا َدَقَعَت كلذب وسفن ْنَع عفذيف « ةاَيَحلا هذال ةّيِساَسالا يتاقحلا

 ْتَمِلَس َْنَمَو . هلك ِدْوُجْوْلا يف اًيَح َناَكَو ١ هِبِحاَص ْيِن اًيَح ناک ُبْلَقْلآ َراََْسآ َْتَمَو
 « ُدْيَخْلَأَو قلا يه ٌةاَيَح الإ أ َنْيَيَو ٍناَسْنلآ َنْيَب ْنُكَي مَ دساَفلا ٍلاَبَحْلا ِدْنقَْت ْنِم ةاّيَحْلا
 . ّتْحْلَأَو م ةَمْحَولأ يه ةاَيَح الإ سالا ٤ َنْيَيَو هي نک مَلَو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 4 يعفارلآ قداص ىفطصم 0 ت

 “لعل هّيناَسنِإلآ 2 وص 07 م7

 . ٌةَحاَر هل ْتَسْيَل « ةّركفلا مئا « ِناَرْخألا َلِصاَوَتُم َناَك هنأ ل بلآ ٍفاَصْوَأ نم

 ْنِإَو و ةمغثلا ْمَظَمُ نيم الو يفاجلاب سيل «ٍةَجاَح رع يف ملكي ال تكلا لوط
 I هرب 7

 مضل م مل وحلا يدع دو ال ناك ام الو ايدل هبضخُت الو « ايش اهم مذ 7 ال ْثَقَد

 ت و

 نإ هلك « فَلا َيضفاَح َناَكَو ؛ ال رص دي الو وسْفَنِل بضع الَو « هَل ٌرِصَننَي تح ْءْيَش

 حا َةَفِرَْم هَطَلاَخ ْنَمَو «ُهَباَه َةَهْيِدَي هار ْنَم « ِءاَمَّسلَأ ىلإ هر نب لوطا ضْرألآ

 عسر ذَق « ُهَرْشِب سالا َنِم ٍدَحَأ نَع يوي الو ٠ هن وْ ُمرْكأ ادَحَأ نأ هسنِلَج بمي
 َنَسَحْلآ ُنْسَحُي ؛ ًءاَوَس حل ْيِف ُهَدْنِع اوُراَصَو ٠ اَبأ ْمُهَل َراَصَق « ُهُقْلُحُو طب سالا

 دش o ی
 « ٌءاَيَح سالا ّدَشَأ َناَكَو ؛ ٍفِلَمْخُم ربع رثألا لتعم ويهو حقا حيو ٠ يرق

 سيو ال ٠ ِهِهْجَو يف ْيِرْجَت َسْمَّسلآ ّنأَك ولعب روب هل « دَحَأ جَو يف ُهَرَصَب كي ال

| 
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 ؛ ٍلْوَقْلأ َنِم رْوُسِيَمِ وأ اهب الإ هَر مَ َدَجاَح ُهَلَأَس ْنَمَو « ُهَيِفاَع ا اك
 رْيَخْلآِب س ك0 1

 ت

 عام وج

Eد 0-3  

 هن ابمذَم يِناَسْنإلآ لامك لا دج ال يلا ٍتاَفّصلا هِذلَم بحاَص لَ َمَّلَسَو لآ ْىَلَص
 اهب ؛ اهم ِءْيَش ىلإ الو « اهن لإ اتع خرا نمف يتلو اه هي نع د

dzحر 2 هم  
 ٌماتلَأ ْىَنْعَمْلأ هيف نأ امك « ةَيِناَسْنِإلِل ُماَنلَأ ْئَتْعَمْل

 . ِناَمْيِولل مالا ْىَنْعَمْل

 ماو
 هنن دركي نیه عاما نمو « قحلل
 ص

 2 لا ع امل دل تیا دیو ع كَمَا ااا ٌتاَص -
 َيِهَف ؛ ةَيِلاَعْلآ اَهَيِناَسْنِإ ةاّيَحْل هع ذخأتل “ تعمتجا دقو « مّيظعلا اهناسإ تافص يه

o £1 2و  

 َتِلاَسَرَو وتوبن ٍتاناَهرَب نم كلذب

 « م ۱۹۳٤ ةنس بأ /سطسغأ ۲۷ = ه ۱۳۵۳ ةنس ىلوألا ىدامج ۱۷ ۰ 1۰ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ٠٤١١-٠٤١۸ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا

 . لحاَوْلا ِثْيِدَحْلآَك اًهاَتْلَعَجَو « ةفلتحم ٍتاَياَور نم فاَصْوألأ هذلَم اتم )١(



 « مَلَقْلا يحَو١ 1

 ا

 ةيِمْلِْلأ اهراَرسأب اهتزت أَو ١ ضْعَب ىَلِإ اهضْعَب اَهَتْمَظ و « كي هفاص أ لک َتْعَمَج

 يلا وكلا ل وينك ألا إلا ذي نق تك ت 5
2 

 يحب يشت مجم الإ و ا َتنَقيَألَو « ويف ٍةَمْكِحْلأ ِلوْصأَو هنس 52

 َمَلاَعْلآ ٌعِدْبن يل ةّم ةّمألَآ هب ب جرحت < ْنِم هرو ٠ اَهعْلِع نم ملعب ةئهنلإلآ ةا نم

 1 هلان رولا نف هَل ةَطْوُمَْمْلا َةأشَنلآ ُهَتشْنُتَو ٠ اًدْيدَج اًعاَدْبإ

 ُداَكَأل ' يو ؛ ٍضَْب ىلإ اهِضْعَب ٍتاَفّصلآ ذه عام نم ئمشأ ٍَيئاَسْنإلا يف ىر ْنلَو |

5 

 ْىَلَع لبلد يهو ٠ هلك ةياسنإلا ىلع ناسي ارو ءاَصق رمل اده بخ اهات امك

 ‹ ٌّقَحْلأ نم م سالا ْىَلَع هَل نوي امي وُمَْي هني ال رهف ؛ مسفتل ال ايدل َقِلُخ يذلآ ْناَسْنإلآ هن

 اّمَف « اَهْشْيَع شمت ينك ةَقبقَح وه املاك ١ ِتاَبجاَوْلا نم ِيَلَع سائل ْنْوْكَي امي نکو

 يف اهيا دب الإ هاب هت ني هت الو ٠ يِ اَهدْوُجو هَ الإ جول يف نك

 ت اتن نكر اول ادخن از عال يف سرش اإ هوه “اعر

 ُنَمَرلآ ناك ْذِإ « ّيِعاَميجالآ مناَكَم يف مِئاَن اق ابا ر َوْهَو «وِسْرَغ ةقيرط الإ كت ُهُناَيَح تاك

 ۰ ںس ا

7 32 5 
 لآ َنِم ْناَسْنِإ ال ٍتاَهِجْلآ َنِم ٌةَهج أك ايندلآ يف َحَبْصَأ دَقَو « هتابثإ يف دار مدت اَمَلُك

 . ُبرْغَمْلآَو ُقِرْشَمْلا َيِيْم أ ربع اَذِإ الإ حني ذأ ريمي لَ
 مورت ال « الاما ْنِم ٍلْئاَمّشلآ ُبُْك وب تَّضاَف اَمَو ٍتاَمّصلآ كلت أرق َنْيج نْحَنَو

 اَهفيلَأَت ِءاََو نمو « مقدار فينصت عدا ََفَئَصُم يللا َةَحْفَص امارت لب « ةيلح الو اًفاَضْوَأ

 َكْلَي ْتَعَمَتْجَأ ِدَقَف ؛ َلَمْكَأ اَلَو حصا اَلَو هئِم َنَسْحَأِل ُيِرَسَبْلا ٌركفْلا دهني ال ليو ٌرْيسَْت

 ذإ « َصُقْنَتْوأ ديرب نأ غني ال : ةيِضاَيَرلا ةا يِف ِءاَرجألآ عاج اَهِناَسْنِإ يف ُتاَمّصلأ
 يعرج هل دو ام اَهعْوْمَْم يف ناک

 َكْلَي ِءاَرَْأ نيب ٍطاَبترالل ٌةَرْوُص دعب َْه ُنْوُكي ةَلَأْسَمْلآ هذه ِءاَرْجَأ َّنْيَب طابترالآ ُداَكَيَو

 اَهِيِفمضْوَم ال ىح « هب الإ ُنُكْلأ متي لعضو وضمان رج نو ورا باقل
 يف يناعمسلا نبا ديعس وبأ ءاور] يبدأ سحاق بَ يبدأ : ال هلق تم اًذلَهَو ؛ ؛ةَرثَك وأ هلق

 نَا هَتاَنْعَم نم َتْكَرْدَأ ِثْيِدَحْل ادم ٰيف َتَفّقَد اَذإ َتْنَأَو « [دوعسم نبا ثيدح نم ٤ ءالمإلا بدأ ١

 . هب اَهَمَكَحَأَو اهل هنآ هعضو ىذلأ اهنوناق ىلع ْيِرْجَت ةَدَرْمُم ةّيقالخأ ةَعْيبط كاته سهل سة ع ع تاس Ee صو e م كس ركع كيمو o 7 اي
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 ةقلخ قّولخَم هنأ ىلع ايب الْيِلَد اهْيف نأ ب هتافص َعْوُمَجَم نم اتشهذُي ام ُبَجْعَأَو

 رە ر و وو ل ا لي یو
 ٌةَلاَح دن هنر اَمّنْأكَو « ُهُماَظَي هنایحو هتايح ماظن يوا يا ق وک ٠ رشتو هريس

 لس ر ا

 لاري الف « اَهْنِم ئَوْقَأ ىلإ هدعْيبَط م هج رقم رطل راَعْشِتْس اَعْشِيْسَأ يف َبْلَقْلآ ْيرتْعَت ْيِتَلأَك ةف

 هناك اهناَعْضَ ئََ ايف ةايعنأ ُلَمْجَي ٍرْبّصْلَأَو ة وفل نبقي ال وقع مسجلا اص ةي

 تج یا اهلك يذلا داع و ةلعلا زله ييو ر فب ترهق زبك تاک ةايَح

 عال از ٠ 2 بذا قدّس : 2 8 ٌءْيّشلأ اهب < ءٰيجَيف ئّرخألا

 يف رب اهل ؛ رئاَرغْلآ و هذله نم ُدْعَت اَم رخآ ىلإ 2 ٍنِكاّسلأ ِدْوُمْحْلأَو ةَرِئاَتل ِتاَوَهّسلَأَو

 هس

 اهني ضييتلا 1 م ‹« اضْعَب اضن اش . داَدَضَأِلاَك ال ينل نعت رطل أ راَعشيسأ سا

Eم  eهناجر لوح ام اعنا نإ با ةو يعي  

 ؟ اَهِعَبْنَم ْيف ةاّيَحْلل اظفاَح َنْوُكَي نأ ىلإ ةايَحْلل اَمَبْنَم َنْرَكَي نأ َرَواَجَتق دوج ولأ تاب

 دوو ال ِهِلَقَعَو هَتَداَرِإ وجو َرُه ناَسْنإلا درجو ٌلَعْجَت - كب ّرَم امك - ةَلاَسْلأ َكّلتَو

 ' ٠ اًهِرْيَغ ال وَيَداَرِإ دوج يف ټايح هدم َةَّدُم رهف 7 ؛ ب ان شاع كلذكو ؛ هزئارغو هتاَرهش

 سمن هني ام اه دق و ةظقتسم ةن ُدْشَت قلخ هئا « ةمئال ر أ ةّرْيِمَعل ليس هْيَلَع َسْيَل ىح

 يع نيزشلا هو ٠ : لزق ست وش ههل ىف نزلا ادلع َءَلَو . ٍرطَحْلَأَو رَّرغْلا َنِم

 َتْيِداَحَأ ىلإ . ا" ريبكلا محمملا ؛ يف يناربطلاو ؛ ؛ ناميإلا بش : ١ يف يقهيبلا هاور] « ِهِلَمَع ْنِم
0 
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 ةن نأ : اهب ديري ؛ ةَعماَجْلا ةَمِلَكْلأ هذلَه ْئَتْعَم يف ْيِرْجَي امم ةَرَْْك

 بلا غب ال وصال لعد رسو اهحالص ىلع هن ْتَماَد ام - رهف ياكل ربخلا ىلع

 الآ ةكمْوُمْلأ لآ َكْلِت يف م مناقل لضألاف ؛ اريك ربل نِ ريكا رب الو « اًرْيسَي ٌرّشلآ نم

 يخل ىّلَع كلذ نب ُنِمُْمْلآَف ؛ نك : ال یک ُدْيَسْلا َيِهَتني الأو « دَجْوُي ال نک للا ادي

 0“ 2 « اًعْيِمَج ّجَّشلَأَو َرْيَخْلا لوا ةَيناَسْنِإلآ ريميل لمع ؛ ٍنْيَح ْيِف «اَدَبَأ ٍلاَمَكْلَأَو
£ 
 نأ



 ملقا ي یخو 1۲

 . ِءاَوَيلأَو اینا صنت ىلع ايام لع نإ زي

 يوني نأ امید عینی هيلو ولاَوخأ ضب : يف لا يأ نأ ع ْنِمْؤُمْلأ عِيطَتْسَي ال ذّقَو

 يف ُهَراَكْفَأ ٌرُصْحَيَو ؛ وب ُهُهَي اَم لك دي بتلا یش َقّفَحُيِل ٠ هيلع َمِزحَيَو هيف َبْعْرَيَ

 . هنود ْنِم ساس ال « قالألا ٍمْلِع يف ْناَسألآ َوُه اَذَهَو . ةَنمْؤُمْلأ هن نونا

 مَ نمو ٠ أب نو نعي نأ علمي ٍناَإ لک ؛ لعل سراح يِ دب ني لاو
 الآ هي ةيحاتلا نم ًةَعَواَطُمَو ٌةَباَجْيْسأَو « ِةيحاَن نم ةَعَفاَدُمَو اًدَر ةي ايل زل ن

 ا

 هل اطْبض َكِلَذ ّمَم ْتَناَكَو « ةدارإال ام نت ال القيس تناك ْتَحْلَص ' ىم ةقيقحلا ل
6 

 ْئِماَّسلَ َْدْيَمْل أ نونا اهب ْمظَنْنَي يتلا يه ةَدحاَو لاح لَ وال

 ولا ؛ ةَمِئقَتْسُمْلا ُةَحْيِحَّصلأ هلأ ر َماَقَيْساَو ٍلَمَعْلا ةكصل طباض ال نإ 23
 2 اد تي م ةيئلأ يف نالي و رو ر اًمْعَألآ يف رْوسْيَم م ٌلْهَس اَمُهالك ن تلا

 ر

 اًدحاَو اًَهاَجَنأ اهتوافتو اًهفالتخأ ىلع ب تالا ةر رف لیاضفلل طا َكِلَذَك يهر

 ٍناَسْنإلآ َنْيب اَم ييرطلأ ةيحات ْنِم « ِناَسْنِإلآَو ِناَسْنإلأ َّنْيَ ب ام ٌقِئِرْط نْوُكيَف ۽ ُفِلَتْخَي ال
 هع

 م ع وعل

 . هللا نيو

 . ؛ هُم َرْيَغ هتاَجاَح ٍلْعَجِب مسجلا اَهَصِراَمُيَف « ٰيهتنت ال اهيميبطب حوّل قاَوشأر
 هيلا تناك ادق « ةَيزاَحْوْدلأ ََْع ةّياَوْبَحْلا تلَمُي ْنَأَو « كلَ ْىَلَع ذهب َنسِمْطَي نأ نواح

ir 

 7 ي اجرت كليو ١ اق اخ واک لاو نور وکر ر قا م

 جْرْحَبل « هيج نم ُهُدْحَي امم ريك ْنَع ناَسنإلآ اهب جري فلآ يف َمَوُق َنْوَكَت نا

 ا و يكب بر ع لا

 « دبل يف يح بيق يقر ر هلاک بجا ىلإ رني نأ َناَسْنإلا لخت ملك ادم َدْعَب َيِهَر
 تکی الو « ن ير الو ةفسفب كه الو « رأت نی تخ لو ٠ یا الو ا ل

 مق ن نا اَلا ا اَلا د َّنإ : هبْلَق يف ٍناَسْنإلل لوفي امِئاَد لاري الَو « ُسَْتلآ ُلّوَسُت ام

 . َكبْلَق يف ئضؤفلا كرو ٌكِلْوَح ْنِم َةاَيَسْل

 « هرِهاظ عم + اًكواَسَعُم مشجلآ َنِطاَب ُلَمْجَت ةو اه هنأ ةئثلآ َِناَعَم يف ٍلْوَقْلآ ُهَلْمْجَو م 3 2ع



 و يعفارلآ قداص ىفطصم

 نجلا ءاَضْعأ ذر واع امك « اًدِرطُم ايب الْهَس اًنْواَعَت ستل يف ُهقلَدْخُمْلآ ٌرْاَرعْلآ نواح

 . ٍةَعيِرَطَو ِةَلوْهُسَو ِداَرْطآ يف اهفالتخآ لَ

 يذلا لضألا َكِلَذِب ثّربتغأ ىم  ُهْرِكْذَن ْمَل اَمَو ُهاَنْركَذ امم لَك للا ٍتاَمِص لکو 1 ٠ ةيك I © 8 2 < foe Fore |5 نال 211 06 2
 8 ر ٣ ل oe فس ا سرس رس فس ترم موا م رس علت و
 ترِهظَو . بْيِجع ّيضاّير يتسن يف ضعَب ىلع اًماَمت اهضعب ءاجف « اعْيمج اهمظتنا هاني

 ٠ هرم ر و معك خ
 ذم اًقيقَد اًيسَدْنَه اًرْمُع َكَل فص اًهِعْوُمْجَم يف اهي َرَو « ةَفْوُشَكَم ًةَحْضاَو اهم لك ةَمُكح

 ُةواَرْجَأَو « ُةواَرْج أهلُ لب « از نم رج دع ال «ةقدلاَو عزو لامك نة مل
 عو 2

 . اهلك ةَسَدْنَهْلأ هيف َنْوُكَت الأ او « لكِ َنْوُكَينَأ اإ : ّيِسَدنَهْلآ عْضَوْلاَك ؛ هلك
 ص

0 
 ادوُجْوَم هجرت َةدْئدَج ََعْنَص ِناَسْنِإلآ َةَعْنَص الإ اعم ْيِف ٍتاَفّصلأ كب ٌعْوْمْجَم عم مجم سلو

 نق « ٍنَكلا باق لغ يف هر هنف ٌبْص يِذَلأ يِ لآ تقلا رست « هست تا ن

 « ُهداَمْلا هْعْضْخُن الف « همشج ْيِعاَوَدَو همس يف رصخنُمْلا ٍقْيَّضلأ ِناَسْنإلآ اله ُرْيَغ َوُه

 ر ننک تناك ذإ ؛ فاعلا کب الو یال كك لو یسک رن ِءوُس ْنِم نّتْؤُي الو
 د -

 يف ٍرَوُبقَمْلاَو « اهب ٌلَقَتْسُمْل ال هست ب عضاَخْلاَو ‹ ايف رحل ال ِئاَوْهَأِب دَبْعَتْسُمْلا ِتاَقص
 يف الإ هَل دوج ل رل الا تكفل ةه لنو هوما لا ل يا

 ر ر ھر

 اروم اَلاَصْنأ ءىش لب لصّيَو ؛ ِهِلْجَأ نم شيع ام ال هب شيع ام ُهْلَمَعَف هَ واو مك 2

 . 75 ن يَ ٍناَوْيَسْل ِءاَوْهَأ نم وه ف يهي

 يف ُةَمكِحْلأ هلباقت « ناوْيَح ٌيِعاَمِتْجالا ٍناَمْنإلآ يف َنْوْكَي نأ ةبيجَمْلا َةَلَباَقُمْل َّنِمَو

 َتْلَأَس َكَنَأ ولف . تخ ال امهفطنَمَو حار ايمو ٠ ٍناَسْنإي يللا نايل

 ً نع انك تلا زاد . يِتَعَرْرَمَوْيَّلَع َوُه : ل 0 اإل حاس اع بألا
 ةَمْقْللا تح فح هلأ ىَلَع وباَوَج يف دار اَمْل هسفت يف بحل اذنه غلبو بح بح

 سويس س 5ك وو ر و در ا تا و هل لل TC رو يعم
 اهْيِناَعَمِب اهسفن يف يه امك هدنع ءايشالا دعت مل هساوح مكح ْيِف ناَسنإلا ناك ىتَمَو

 مرسم وق يس ويك | مم ب يق دم رت بركس را هس ىو ع ل عع "سيقس يصوت علم هي رك
 را رش ااف وضم وتو رافت ٍناَعَمب هوَ يف يه امك تّيلقناو « ةدودخملا ةئيونبطل

 ع 0 2 a 0 07 . 0007 مھ 1و ع
 وكت ال هن ْنِمَف ‹ ٍِضُقاَتَتَو هفالتخأب ْنِكلَلَو ‹« هنواعتو دوج ولا فالتئاب

2 .)-© 3 60 



 ؛ مقل يو » ٤

fot 3رس  e,ر و 23 ھر رس ا ك  e1  

 « رش ٍرْيَخ لك ْيِفَو « عَمْط ةبغَر لک ْيِفَو ٠ ضغُب بح لک ْيِف لځڏيو ۽ ملألا باسا ْنِم
 « ْىَناَبْلا ىلع نالا َبَلَع ىم هلك ادله ْنِم دب ال ذِإ ؛ ارج َمَلَهَو « ٌءْيِبَح َحْيِرَص لك ْيِفَ وم كل e Ty مظل م سما سول 2 ر ع 2 7

 ١ ىح « ُتْلَقَتلاَو ريل اهُساَسَأ تل ٍةَعداَكْلا : َساَوَحْلآ ةياَرر لبيت يف ادله لَك نِي ُب ال
2 

 . اه ايلا يف ال ةاَيحْلأ نم رها نف اهب شيعت اَمّنِإ سئل َنأَكَ

 لإ نهي ال مث « ىهي الإ أدي ال سفتلا ِءاَبْشَأ نم ٍءْيَش لَك ٌلِعاَج ٌعاَدِجْل اَذَمَر
 نم الآل كَدِضَم َكلَذ نم لاري الر هلاك ال امي َةعِماَط بنقل هذه لار ان ؛ ادي

 nt ر تر 2

 الال رح رَتضَم كي نم لاري ال ا ؛ ةّيّسحْل ا
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 . اَهُساَوَسِب ةبذاكلآ

 « اَهَل ُبَّضْفَي الف ءوسُفت ِناَطْلُس ْنِم ِهجْوُرُخ ىلإ اًمِجاَر ل ِفاَصْوَأ ٌنصَحَأ ناک ادل

 الو « اَهلْجَأ نم ضني او « اًهِف بج م اَلَو ءُدْحَدْمَت ْوَأ مدت اَمِيف اًينُدلأ ىم اًهَقِلْظُي الر

 للاب ٍناَمْيإلَ ةيحات نم الإ اَمُذُحأَي الو ‹ لَم اَلَو كأم يف اَهَل ُنْيِلَتْسَي اَلَو « اهوا

 اًهُباَسحَو ٠ اًهْلاَمْعَأ اهكالْمأَو « اَهُقاَوْشَأ اَهْلاَمآَو « اًهئاَرْخَأ اَهَحاَرْفأَف ؛ ةَيناَسْنإلآِب ِناَمْيِإلآَو

 « اَهِرْيَغ يف اًهِتاَذ ُثاَبْنِإ اَهْتَمَطَعَو « َاَوَحْلا َنِم ال ٍلْقَعْلا نم م اًهِْداَوَحَو ٠ اًت يف

 ماد امو ٠ ينام ال ديال يفَو « يالا ال تالا يف اَهَنباَغَو ؛ 2 امِْيَغ تاب ا
 02 لق يف ءراَدفم ىلع هَل ُلَمَعْلأَو « الاوز ايلا رز وثأ ُكَشَْأ د

 . وب ال ارز امي ادب ناعيا « هرْمَأ ِناَوَهَو هبل مريع

6 
3 03 = 
55 

A و 

 ؛ ةيلآ هذنَه لامعا بَل يدو د ام ستل ُرِخآَو < اقتل ُلماعْلا هلأ سفتلا لوا

 تک رخو « هُمالَكَو هتمص ردم َدَقُي ادلهبَو ؛ رخآلآ ملال ُناَسْنإ
 ص

 ل

 رايتغالا َكِلَذ لَ نم ِءْيَش ك ذإ « ُهَرْكي اتر بحي امو « ٌُعَدَي اَمَو ناي امو « ُهْنْوُكُسَو
 ديف ةلماعلا ةقّيقحلا ةرؤص |! هي wf سام هموم أ سم سمج سك

 هموم يل هرم رح رك م1 كمي رس بن و س تك .كيم عرس د
 ةمالع الَو ْيِضاَم باج ِءاْهَتْسأ ةَمالَع ِناَسْنِإلا لّيقتسُم نوک الأ ل امجو

3 3 3 



 ۵ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ؛ ّدَحَأ اَهَْلِإ هسي مل ئَمْظُع ةقيَقَح ىلع اَهَقُراَسَتَو اَهِعاَمِتْجَأب ةي َيِبلآ ُتاَفِص لدو

 نإ ؛ ةثاگنإو هع ُردنَي ام اَذَهَو « طقم ٌةَفَهْرُم ةيسفَللأ هصئاصح َمِيِمَج َّنَأ يهو

 ٍ ذك هي ئةو بيج نو ۽ يلا اڪ كل سا نب لجل

 َوُهَف مي 5 مَآ ؛ ِتْوَمْلآ هش َكِلَذَو ٌةَلفاَغ وأ ؛ ِتْوَمْلَآ لَو َكِلَدَو صبر ّيِه وَ

 « اَهِصِتاَصَخ ٍعْيَِجِ ايي يلا رهف قنا اا نا ریل صوتت رق عل

 ْنْوُكَيَف هليو هَيِدْهَيَو ِءاَيْشَألآ َقِئاَهَح هي ريل هيف سلا ُدَدَمَتَيَو « َةاَيَحلأ ُذلْئَبَف ٌةاَيحْلآ ُهوَلْمَت

 نو ب قزفلآ ريل ین 3 طي ل الم لو قلو نيو ل وز یش

 ا

 ( نب زفت ) م ةا نب اهنالا اهل ب ف الإ ون اکیا كلو م ىلا ملا يموت هر كاسم درك ی ا .ب
 م ص همس 2 ص در <هرس 5 و 00 0 ه2 مو

 ءاَرَعشلا ربكأف فشلا ت نإ يت هذ « ةمكسلا يي رايخلا ىلإ لت هش هيا

 هبلق دْوُدَح يف ُهَّنَأ الو « ٌدْيْغَص ين هنآ الإ ُهاَنْعَم یف يبيلك ةبطاق

 ؛ اهب ٌوُمٌسلَأَو ة ةاَيَحْلَأ ٍليوختل ةيهنَلإلآ ٌةَمكَحْلأ اَهْنَعَدِبَأ ْيِيَلَأ يه تاللا ىَرَقل هذلهَو

 A اإ ةَفْيَمَحْلأ ْئِحْوَتْسَي مْيَكَحْلَأَو < بلف ْيِف ُلاَمَجْل هل اَذِإ َلاَمَجْلَ ْيَحْوَنْسَي ٌرِعاَشلَأَف
 2 رك - ص هر

 اهّسفن هيه الا ٰيحوتسَي يلا « هسفن يف

3 2 2 

 ةَريبكْل ستل حرف ةاَيَحْل أ[ وسكت ةوبتلأ ْناَرْخَأ كك ِناَرْخَألآ لصوت ال ناک »

 ِءاَرَعْشلا مظعأ ُحَرَق اَمَو ؛ ةَلْيِضَقَو ٌرْهْطَو : رُخ ٌةَرَكْفَو « لاتو نزح هلك حرق و ره
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 ت

 . يللا نزح نم للف ْءْيَش الا ِتاَدْوُجْوَمْلآ ٍلاَمَجَو ِدْوُجْوْلأ بّرطب

 اسلا حص ْنَأ فلكم َوُه ْذِإ « ةحاَر هَل تمل ة ةَركُفْلأ مئا ناو »

 شيعت اًهرثكأ ىَرَي ذل < الغلا يامل عم رفت ةتشبوم يج يتلا ةر ذو . هيف ةَيمَدَالأ

 « اَهيَدْحَول ةريبَكْلا سل ةَقاَطإ اهنا اًهُوُمْسَو اَهُاَلْفتْسآَو ُةَيِدَفْلا َيِهَو ١ سائلا نف

 ما هت هنت مع حبت ذأ ات هیات اهمال يبا ةقييطلا ينألا فالخي
 ةَفَعاَضُم اَهُرْيِكْفَت ناك َةَعِراَف ُسْفَتلآ ٍتّناَك َْتَمَو . اهتاذ ْنِم وْيَِإ َصِيرَتْسَت وأ « هيف اتا
 ُهُمَلاَعَو ؛ هسفت ِءالتْمآ يف شيعي َمْيِظَعْلا ّنِكلَو ؛ ذَع اًهْيهلُم ام ىلإ هم رفت َيِهَف « اغرق



 «مَلَقْلا يخو» 17 ٠

 . َتْمّصلأ : اًنايحَأ هْْجَسُتَو ؛ ركل : ناحل هَل مْيعَسُت ئلخاًدلا

 عو : ٌءاَوْنَأ ٍتْمَّصلآ َنِمَو ر نرل ٍتْكّسلا لوط ق تاکو »
 َناَسْنإلا ىشْعَي عنو ؛ هب طْيحُب اَم راَرَْأ ني زا نب مها قط نِ قرط نكي
 هبحاَص يف نْوَكَي ثلاث ٌعْوَنَو ؛ ةَمِيِظَعَل ارسلت ف يلا رسل و لع ةمالع َنْوُكَيِل َمْيِظَعْل

 لاا نيب لصقل وه باد عزو ؛ ميلو سالا ٍتْدّص ىلع مك قرط نم قبرص

 اموت هش هت يود لع اًنْمَص ْنْوُكَي ُسِماَح ْعْوَبَو ؛ اهِلاَمْعأ ةَعاَس يف حْورلآ َنْيَبو ِدَسَجْلآ

 . رحت ةو مالخأ ىلع اًِكاَس

٤ a 2-0 2 4ىلع هلا عباط اًهِعْوُمْجَمِب ّيهف ؛ ةي هفاصؤأ رسمت نأ بجي طَمّتلآ ادله ل 0 03 سا لس 5 2 9 5 م 2  
 ُهَنَأَو . لضفألا ناَسْنإلآ هنأ ةفَسلَملأَو ملعلا ''”ِتاَناَهْرُب لكب ايندلل تبثي « ةفئرشلا هتايح 4f fy yî r O ف ا e CM عم

 ا'ءرقألا ُهَّنَأَو « ردفألأ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 یر ی ج
 ¥1 يعفارلآ قداص ىفطصم یو زا د لھ

 قوق ویعیرطب ناک کلر« اَلا فقل نم حيراتلآ ْفِصَي اَم ىلع يب يلا ناک
 ران ی ةيسفئلا يِناَعَمْلآ هلت الو « ٍرْفَمْلاِب فَصْوُي ْنَأ ُرْوُجَي ال ريق وهف « ِءاتْيْسالآ

 لنا يوو وعن طي اح نت ان يت لت ذل هم يع

 1 قي ناك الو ٠ اًيندلآ َنِم َعَمْجَيِل ةَرَكلا هفت نِ ون قف يس يف رحت ر ناک الو
5-5 
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 كيل ريكو ةَبسسلا ٰيف مسفتل َرظَت الو « َقَمْحَأ عَمْط وأ كرد ذأ مط نم ٍبئرقلآَو ديلا

 رايتلا نم راتلل لَ ام مِيِظَمْلا هبل يف رقت الو « ةف وأ ابذ اهيل قيوم م
 ةَ بار سلا راَهْظِإ وه لالا اتل يلا ىتعَملا ق ؛ مهلا ىتنم ممل ال

 را زرت ر ريالا ىم رق يلا ئتملاو + ناو ةحشلا نم رذق لَ بكد نف

 . ةَرسُعْلآو قبلا نِ رذق ىلع رض ص يف ورث ةلبيض
 ىَربكْلأ ِمِتاَرِجْعُم نم ُدَعُي رق وهف مذ ءلالا يف ال ٍنَْكْلآ يف حس هنآ نم ناک كهف نإ

 رجم يقم يف هار ترد يأ نمو ٠ وب صاح َوْهَو ٠ نالا ىلإ دَ اهل تع بل نيل

 ْتَقَبَس دقو « ىَرْبكْلا ةّيِعاَمِتْجالآَو ةّيسْفَتلآُقِئاَفَحْل ايف ةَرِجْحُم ؛ اَهَمْسآ ِترْيَغَو ْتَعضاَوَت

 ا ام » : وسفن ةفص ْيِف ةي هلو َتْعَم ٍناَهْرْبْلاِب ثبتت 20 مولا يه ٤ نق َرَشَع َةَعَبْرأب اَمر

 ٠٠١/٠٠٠ ٠ :مقر « مكاحلل « كردتسملا ؛ ؛ ٠ ةوبنلا الد د يف يقهيلا هجرعأ] . < ادهم ةَمْحَر

 ىَلَع لذت بَل ةيخيراتلأ ظاَملَالأب ْقَحْلت هيف ُةيناَسْنِإلآ ةلْيِضَمْلا ُداَكَن ٍرْصَع يف نح
 نف كارلا يول يب لآ ِكْيِرْحَمل ُداَرُم ِرْغَّشلآ ٍتاَمِلَك ْنم ةَمِلَك ْتداَع ْلَب . . . اَمْيَِق ناك ام
 « مالا ُقَمَّشلآَو ء« ُضَيِنَألا ٌدْجَفْلاَو « ْقَرْرَألا ُباَحَسلَأ : لوقت امك « ٍلاَيْسْلَ

e 

 ةنس زومت /ويلوي ٠١ = ه 101 ةنس رخآلا عيبر رهش ۵ « 05 : ددعلا «ةلاسرلا» (#)

 . 1١56-1139 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا ءم 4



۸Aملقلا يحَو١ » 

 اهب نْيْعَأب مهر لإ مهر رظنَي نماتلا ضا . ٍسْمّسلأ لْيَذ ْىَلَع ةَيِدْرَوْلا فيراطَتلاَو
 4 / ےس م 2

 فا اَهِناَسْنإل يرْغُشلآ َلْكَّملا ٍتَجَرْعأ ْنَأ لع ذرت ذرت ْمَلَف اًهَلاَمْعَأ ُهَيرَدَمْلا ِتَلمَعَو

 يف شحاَمَتمْل عِيِظْفْل ی ٍلالَحْلأ ر رّسْيَأ نم < َكِلذ نب اتان « َةَمْعْنَو « افر اَْفاَهَتُم

 نم ةعيبَطلا يف تا 7 ديو هجن « شْحَو ف الق برملا ٍتَعَصَو املاك ؛ حالا
9 

© 

 «ِناَسْنِإ نم اَلْقَع ْتَعَرَ اَمنَأَكَف ٠ يقفل اهناَسْنإل ّيشْحَوْلا لكّشلاب ُهْنلَباَق ثا نْييحاَت

 « ( ةْئبطلاب ) ئىَوَهْلا ُفَرَس لوألا َعَم َناَكَو ؛ ِنْيئيحاَن ْنِم ةعنبطل هيف "ْثَّلَض ْدَكَو َءاَجَق
 هم

 ةَقاَمَسْلآ فرس ( ٍةَعْيبَطلاِب ) ْيِناَلأ عم َناَكَر
 يف تعا نآ ملغ وَ اري ريما دوي نأ اهلخأب ةابحلا مكت ن حا ذو e 4 0 3 مو ماعلا يارا 9F م م تس ٠ مسرع * للا

 َوْه َةيِنَدَمْلا يف ُهَلَمَع نأ ُمَلْعَي َوْهَو اع لَا َنْوُكَي ْنَأَو . . . ءاَيَْألِل تلا ُلَمَع َةيَدَمْل
 ا هدوم ری س

 ! هرْيمضل رقْفلَأ ةَعَنص

 اَهَتْوُمَسُي يلا ةئناَسْنإلآ ةَسياَعُمْلَأ ِةَفَسْلَق ىف ٌةَدْئِدَج ُلئاَسَم َكاَذَو اه ني جَرَ
 نت ا ر 2 م 01 3 ثوم 1

 ِِلاَم نم ٍلاَمْلآ َبِحاَص َلَعْجَت ن ةّوقلا ُلَأْسَي « « ةّيكاّريشالا » همس 1 ٌلاَوُسَف 3 ؛ « َعاَميْجالَأ »

 007 5 ر 7 2 ل هو نك وع

 | طلسم نأ ِةَوّقْلا نم بلطي « « ةَيِعْوْيملا ١ همس ٌلاَوْس سَو ... اًهِلِجَر نم ِةَقَلطُمْلا ةأرَمْلَاك
 2 ر 7 2 ص

 : قبس راق تيقن نا بلع اش رات بجا لو وَ د اَم يح لك لع

 .َريَغ اًنْيَش ْتَسْيَل نجلا ّحْوُر نأ هَل 1 طيف هُو «وناَقَغ نقش ديف شم نم + لا وه

 ناَرْيَحْلاَك َناَسْنإلا َلَمْجَت ْنَأ وَما ْرْمأَي « « ُةْيمَدَعْلا » همس ٌلاَوْسَو ؛ تيل 3

 َتوْمَيِل شيعيه وهنأ الإ َسْيَلَو 3 اًراَعاَلَو امد لاب ال ل : ِثْيِبَحَو بط ْنِم ُهُدِجَياَمِئف ْغِلْوَتُْمْل

 اًمْوَنَو الكأ
 2o أ توو

 عزت ىَلَع ُهَلِماَع اَهُلُكَو « ُكْوَمْلآ ات َلاَطَل اَهْفِصَنَو اَهُدْعَن اَْبَهَذ ول ةَرييَك ةا ىلإ ادله

 . « ارت تفاهم ىّنَْلأ اهناَسْنإل » : نم الدب ؛ افر ينحل اهناَسْنِإل :  ٍلْصألأ يف 00(

 . ( ْتَعاَر ْدََو » : نم الدب « تعارف » : لآل يف )000

 ن جف نب التب تلق لآل يف 22

 اننإلا )
 سلا صورو

 ٍةَعْرَتلَأ شّيَط ْنِم اَهاَنْعَم يف َوُه اَمَو ةَيوْضْوَمْل )4(



 ۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ِتَحَبْصَأ َّنَح ؛ تناك امم َحَبْقَأَو . يِه امم فحشا َرِهْظَمل ةاَبحْلا َنِم َيِلَْعْلا رْوْعّشل

 يدل ذأ نج ين  يفثلا ِنَع اليك تو والا ع اليل زخنت ( علت ) لا
 يضم ٌةاَيحْلا ٌرَهْظَمِل َيِناَعَمْلاَو ءاّيشألا يف يلع رولا اذه ّتَب َرْيَغ ٍناَلَمْعَي ال َةَيناَسْنإلآَو

 . يبطل يف يِ ام َلَمْجَأَو « اهسفت يف يه امم حصو حيض « َةعِتلم
 يف معلا نم ْتَلَعَجَو « ترو ةَفَسْلَمْلآِب تَدِعَص يلا ةلباَقَتملأ ِتاَعَرَلا هذه لم ٰيف

 حضي مَلاَعْلأ ِتَكَرَنَو « اَهَقِعاَوَصَو اًَهِدْعَرَو اًهِداَوَسِب ميلا نم ِءاَمَس َءلِم ةئاَسنإلآ ٍرْذَص

 1 ناوضألا اعاد سالا بزل ىلإ مولا عاد ىح يح لك ٍبَْق يف جعزملا ةجيجض

 خيئراتلا ىلإ ُهبناَسْنِإلا ْتَمَلَت ٍقِحاَمْلا ٍءاَبْل اذنه لم يف ... ٠ وُيداَرلأ ١ يف ْمِهِعاَمْسَأ

 ْتمِلَع ولو « ديلا تام اَمَحْلأ ذهل ُهنِم ٌبِطَت ٍمِئِدَقْلآ ٌيِناَسْنِإِل لامل نم اًسْرَد ات

 غلبي ْنَل يذلا ٠ ل « ْدَمَحُم » َوُه ةئياَسْنإلآ لكاَتَم جال يف ٍرْصَمْلآ ادم سرد نأ ْتَمِلَع

1 

 اسما ١ حج

2 

 . « ةاَدْهُم ٌةَمْحَر ان اَمّنِإ ١ : وِلْوَق يف وُ عَ اَم ٌيِعاَمتْجالآ هفْصو يف دخ

 E 4% ل

 « ةئفَسْلَمْلا ةّيمْلعْلا اًيْنُدلَأ ىلع اًسْرَد َمْوَيلآ ُهَرْقَ يتب مَطْعألا ُيِعاَمِتْجال ُحِلْضُمْلأ اذه

 « َبَنَكَو َرَكَف ْنَم ٌحِلْضْمْلا َسِيَل َسْيَ ذِإ ؛ وَترْيِسَو هِلَمَعَو هقالخأب ْنكدَلَو « رف الو باك نم ال

 اًرْمَعْهَل َلَعْجَتَو وْ ايْخَتل ةَمْيِظَعْلا ةَرْكِفْلاُهْسِمَتلَت يذلا مظل يحل هلل ء َبَطَحَو ظَعَوَو

 اَهحْئِراَتَو ةَركْفْلأ لَم َفْضَوَوْمْهفْضَوَوهُحْئِراَتْنْوْكَيَ ٤ ايش كافر م نوكيا

 سائل ٌرهظَتِل ةبهللإلآ ْيِناَعَمْلا هيف مَن « اضخم اًييْهذ اًرْمُع الإ ب ٌدَمَحُم ناک امد

 ُتطاَخُت اَهِتَلْمُج يف اًهّتَكَلَو « ِناَعَمْل ُةَفلَتْخُم ٌَئَئَفُم سور ل هتایح لکو . ةَرَمَمُم هَبِهلَلِ

 ¿ كانه َتْنَأ نكت الف اته ةايَحْلَأ تناك اإ ! حل اه : الا هذلهب ِرْهَّدلَأ ْىَلَع َناَسْنإ

 ةلوجرلأ ئف :ةابعلا تناك اذإو « بزل يف تنأ نكت الف قتلا يف ةاَيَحْلَأ ِتّناَك اد : ْيَأ

 ارو كِل رهف , كذبت فرغت لجل نفط يف َتْنَأ نكت الف ِةَرْيِصَبْل
 ص

 ع

 الآ

 س 7 لول ر ص و

 مت ْنِمَو « ٍمْهَوْلأ ءاَرَو وه ديك الإ اي هلا فَي الو ُلهْجَي لفل َنِكَلَو ؛ ةي

 لب يف شا هيلة دوت نأ لش نِإَو لجاع لك ُهُراْثْيِإَو « ةفزنو هشيط 9 2 0 هير علل < 7 ۴ ر ناس دا ر e س 7
 1 0 3 م ا. 2

 . . اَعَم و نطاَبَو هرهاظب ُبَعْلَي ادبه تح « همّسج ءاضغأ ِبْنَوَت



 ' ملقلا ٌيَشَو» ۹
7 
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 ةيلخاّدلآ َكتاَذ ئف ةايَحْلَأ : يأ , َكاَنُم تئ ْنْكَت الق ان ةايَحْلأ ِتَناَك اَذِإ ! حلا اأ :

 ُدْيدَجْلآ َوُه ادله َكِتاَذ ْنِم اًيواَمَس ىَّتْعَم ضْرألل حرث نأ تغطتسأ اَذإَف « اَهِلاَمك ِنْوناَقَو

 *يش وب َتْنَأَو 2 حور نم ببر ِبْيرَقْل يف شئاع كلب َتْنَأَو 3 هيِناَسْنِإلَ يف اًمئاد

DREالعلا فاه ديا وخد  . 

 رتلأَو رَبَسْلاَك ٌئيِضْرَأ ءىش هب َتْنَأَو ٠ ٍسْفئلآ َنِم ٍدْيِعَبْلآ ِدْيِعَبْلا يف شاع َكِلَّدب َتْنَأَو

 ذم يل لبطل ب نأ( فو اغ كيف ل قالا ف: نأ 6

 1 ةاَيحْلا قرط ْنِم ٍتنِرَط ىلإ َكُعَندَت ال نيل َكِلِئاَضَمَو َكقالخَأ ْيِف « اَنُهَو . ِءْيَش لك

 ينل َكشياَعَمَو َكِلاَوْمَأ يف « كه َسِيَلَو ؛ ةَمَكْلاَو ةَياَدهْلا قرط ْنِم اًقْيِرَط هني ب َرُه ناک

 يف « اَنُه . ٍةَقِرَس وأ ةَ د ىلإ اقر دعي وه ناک تم يير لَك ىلإ امنَدْنُم ّصّللاَك َكُلَعْجَ

e 

١ 
 2 ع e اد

 ص
 كشر

 ىلإ ةيِضاَم « اَهِدْوُجُو ٌةَرِعاَش اهن توش لمشت [ ل « ةقؤجوم انآ لا فَ ذإ « جذل

 الاثم سلو ؛ ٍةِلاَحْلا سلا ىلع يناس الأ تملأ نإ اهَِسجي وتش ۽ اهر

 « وئاتف ِكْشَوِب هرؤْعشل ٌجاَنهُم َوُهَ ‹ مسجل ىلَع ُتْلَقَتَي امب ٌنسحلا قلعي ذإ « نحل 0

 ٍلكآ َنْيَب ٌيِناَوْيَحْلا ٍتْوَمْلآ ئَلِإ هيشجب منم َوْهَو : نكي هَل ذأ لات نإ مَلألا الإ ُثِدْحُي
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 ىذا اح يح هل نت ال « امرا أ فو ِءايْشلا َءاَرَو اَم ىلإ رْظْنَي ْيذّلا ميِكَحْلأ نإ

 هم هَل ِءاَيْشألآ نم ءْئَش وسفن يف ره ديخألا ادله ؛ ُهُتَرْظَن الو هالا الو اًهِرِهاَظب -

 همسك سلا َةَحْوَر هَل هل راَرْسلآ نم س سمن و َوُه لوألا َكلَذَو ؛ ةَقْيَمَحْلَا نع اًهعادخو ة
 اَذإ هَنْوُطبْضَي الو س ب علا ریال ديس ف و و تحل ع

 . نزلا [ طّلَمْلا نم ثدحَيَو « طَلَمْلآ ُرْجَسْلا هنم ْنْوُكيَف ْمهَِلَع قرني لب « وملك

 لك َةياَدب ئَرَيَف « ةياهن الأ ةقيقَحل هك رذث لِما ةر دوُجولا اذنه لإ هلي اني ةَرظَنَو

 هراتغأ يف وهف « ارات اضاع الإ هل أ هوجو الق غلا ولا يف يان يج يام يش



 3 يعفارلآ قداص ىفطصم

 َعرّتلاَو َةَرَجّشلا مهتايَح ْيِف سال اَهَل ُدِجَيَو ٠ اهتاهج ٍفَعْضَأ ْنِم الإ ِةَيلاَعْلأ

 . ٌءْيش وب قلعي ْمَلَو ءس هتي ملاله ؛ عرف الو ذج ذج وه هدنع اهل امو « َةَرَمّثلَأَو

 هَوُمُن يف بهاد َرْهَو ِءاَمَنلآ ةَعِطَقْتُم ْتَناَكَو « ُدْنَع ُرَصاَقَتَتَو سائلا لوط الآ ِتّناَكَو

 علا يقي دك هطلت ماتو زب أ نط ا

 اَهَساَن ضرألا يي مآ ءاَجَو ٠ ٍءَّرَشَو عَمَط ْنِ هله ْذَأَو ْمَمَّزلأ اَهِيف ْمَمَج امم َةَيلاَخ َةَدْئِدَج

 تيب یک رغ خو مت دات ب موف الا نيف خف هو ؛ ياش ا

 . مظَتنتل تقع تعب ايد وه هصخشب 0 هو دمحم مو 3 عسل

 عم نم مهي ٽَملخ تاره لَآ َّنَأ ا م ُمَهْفُي ؟ ٍةَمِيِظَعْلأ ةَيوتلآ هب ةودخألا ةا نب ادام

 2 لولا مشل هن ناو ؛ : هين مكناس اهب تلقي بف مكعق ناتنإلا

 ْىَبَح ىَلْعَاَف ىَلْعَأ وه ام ىَلِإ هيشج ِتاَياَغ ْنَع ضِيفَيف تمي همني حور اذ نزين بج اینا

 ِِتاَرْوُرَصَو هِتاَياَغ ْيِن هُمْسِج ُةُرُصْخَيُق ٌشِوَكْنَي الو ٠ هييَرْحَو عقالطنآَو رولا مكُح ْيِف حص

 امو قفا ٠ هيَيدْوُبُعَو هِرْسَأَو باتل مُكُح ف َدْوُعَي ىح َلَفْسَأ َلَفْسَأ وه ام ىلإ دتر

 ْنِإ َكلَد لَ - ِلاَ ٍتاَرهشلآ ِنَع ُفاَرِصْنالآَو « هن لس َوُه ( او ) ُدهَزلَو « هبل
2 

| 

 39 نل « ءىش دعب اَنْيَشَو « لاح َدْعَب اَلاَح نارو اَهِتاَذ لإ ةَيِلاَعْلا سفتلآ عج اإ َوُه
2 
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 َنْوَرَي سالا اميه . اَنْرَو اَهَ ُمِيَقُث الَو اَهْيِلابُت الق ةَحْئِرَصلأ اَهَمِئاَمَح فِشْكَتت ةَداَمْلآ ْىَلَع
 َسِيَلراَْعآَو ةَِرْعَمَو ثخ دام يه ارت « ٍرْوُعْشَو ٍلَمَعَو ة ةاَبَح َةَداَم ِتاَوَهَّشلَآَو ل اولا

 ِهِلَمْعَم ىلإ َةَداَمْل لذت : ٍلَمْعَمْلآ ذ داسا اذل ئف ةَمْيظَمْلا ُسْفَتلا ْنْوُكَت اًدنَهبَو ؛ َرْيغ

 يف ل نصف امين هيلو يأ لع 2 ةرغَمَو ةقبقَح يهو هلم جرحت ٤ ةركفَ ةد يهو

 نها انف ْنكلَو « صزجلا الو عْنَجلأ اهن سل ةقيق يلع عياض ِلَمْعَملأ كلذ
 يف ْتَسِيَلَو ٠ زْرَحَلاَو ِءاتنالآ ةعْبيَط ْنكنَلَو « ِةَلْفَعْلاَو ةب بَل ةَعْيَط اَهَل َسْيَلَو ؛ ُرَكفْلَأَو

 . ْتَءاَش ام اَهِرْسَأ يف :َةَداَمْلا ٌنكَلَو « ِةّداَمْلآ رس

 الو . خيال راض ىَلع نوقع نم ء اَفعصلآ ني امك اغ وفق ْىَتَسْي اَلَو

 نمل ير ام مِن لغم حاز يوا حرا أرني : مرا ؛ رقلا هلْ نوقع
00 

 ؛ ابف نيت ال َةَغَرفُم « اهل َلْيِصْفَت ال َةَلَمْجُم ثمار َءايْشَألآ سلو ُمالّظلَأ طلتخأ ام اإ



 ندا ۲

 ا كبف درت و ف دلال کک

 r ول 1 سام ےس
 رر

 وب لك او تي يار يف يهو ٠ لنمو ةيرخس كليف

 َوُه ْمَأ « رولا ِدهاَرلأ ةئياسن ديسْفَت َكاَذَأ : وا الإ ملعب سلق ؛ اهيشجبب حول
 . بارلا ریست

9 
 ُهَنِكلَو « َةلَسْرَمْلا حْيَرلا نم دب دوجأ ناكَو دج لاَملأ َكِلْمَي ي ناك دقلو ا وا ot < ر ا ر ا اه ص هلال i ة ماس

 ادرك رخو «دقتجاو نی ويلا ولا نن فتاك ٠ اي لَ د ٌلْوُسَر َوُهَف ؛ يحول ٍِساَسَحإل ةَمَجَرَ هلَمَع َناَك امن ‹ هِلَمَع يف تني ذب هک دي الر « ُهَدْنِع لساني هعدي ال
 ١ ٌةّريمُم ةركفم هدام ِءاَيْمَعلَأ ةتماَصلأ داملا َمَم ناَسنإلأ اًذلَه َّنَأَو « ةَئناَسْنإلآ َةَدْحَو تابثإ 39 د و

 ذإ « يي ىلع ءْيَش اياز ال ةالا لاوخأ نِ لأ اهب ىّ حُر هو بلا أو
 ٠ ِةَبِمْؤُمْل حذر واوا ( شفت مث نیو ۽ لوت ءا ةلاتلار « ٌءاَقَيَو ا

 ُنِماَسَأَو ؛ اهب حور ريت

 لأ اإ : ُلاَمْلَأ اذه ْمَنْضَي ام ان دقو « ةايحلا نف اهقذصب اإ ! ةَديقَعْلا َةَميق اَمر
 ادب دارو ؛ هب اتق نع ا نيل هك ذو ؛ بذكلا ةهبش اَمِإَو « ةاَيَحلأ يف َحاَرّصلأ
 اداب : سالا يف رن اك ٹي ةن هاي ‹ ىّلغَألآ اَهْلكَمَو ةيناَسْنإلآ يبت هنأ هئم

 يحال نم اقنيضتو حات ن اشرت الَو « ِهِرْيَغ ٍلْئاَسَمِل اًديِقْمَتَو ِدْرَمْلآ لباسم لحل
 ىلإ ةقرَصْنُم قرصا هم ةلاَسرلا غب هناي تناك لب لات نِ اعلم اتم ن اَمْمج الو « یرغألآ

 نوي فيك مهبتاَرَم ٍنالَيْخأَو ْمِهِتْواَفَت ىلع عْيِمَجْل مْيِلْعَتَو 0 ةَيزاَسْنإلَا يف نزال راّرقإ

 ٌءْيَشلأ هَل َضَرَع اذإ نمْوُمْلأ ىَرت ٍمِئِلَسلآ كلا لفعل لهي ؛ نزلا ني داو لع مه
 ٠ اهَحيَطب م عنتر نأ الإ ُةَمِيِطَمْلا سفت تأ - َيناَسْنإلآ هبجاو ْنَع هُفِرْضَي ذأ يي اينذلآ نم
 ْبَمَّدلَأ حِبْضُيَو « ىَواَمَتَتَو عقتريف ؛ لمل نونا يف ةَداَمْلأ اَذِإَو ء ٌوُمّسلَآ ِنْْناَق يف َوُه اذ

 ت
 . باّرتلأ حور الإ نموُمْلأ دنع هيف َسْيَلَو - تهد ُهَنِإَو -

 ت

 ا



 یف یی ىج
 ۳ يعفارلأ قداص یفطصم یو یر یک

 برش ت ةوَقَس و ء نق ةوَعطَأ امو « لك ةزثعطأ نإ ب نك قلتم .  3 f elfم رمق ماعم 00

 . و لآ لرش ر ضيف ین ِنيَمِباََُم ن ِنيَمْوَي ريش أربح نمد ِدّمَحُم لآ بش اَم : ْتَلاَكَو

 . ۳۳٤٩[ : مقر « هجام نبا]

 « راتب دقت ام اَرهَش ُتُكنَت کش دمحم لآ اک : اَهْنَعَو - 1 0 ي س ر مو ر

 YAVY]. : مقر ‹ ملسم ؛ ۲١٠١۷ : مقر « يراخبلا]

 نم َّذَكّتأ الو «ئاَدَعِل َءاَسَ الو « ءاَّمعِ َءاَدَع طق لي هلآ ل أ َلْوُسَر عفر ام : ْتَلاَقَو

 . ٍلاَعتلآ َنِم ِنْيَجْوَر الو « ِنْيَداَزِإ الو < ناتو لَو « نْيَصِنِمَف ال ؛ ِنْيَجْوَر ٍءْيَش
 ل 0 1 رو ا م ر
 الإ > ديك وذ هاي ء يش يدع سيو يي شا ل وسر يفوت : ثلاق « اهنع ئَوْرُيَو

 ا ترسان مر خلا نلفت

27 E هد ol > ما 00 0 - o هةر نم اًعاَص َنْيِئالث يف يدري دلع ةَنْوُهْرَم هعردو كي لآ ُلْوُسَر فوت : “تلق 
 دنسم ١ ؛ 1414 : مقر « هجام نبا ؛ 450١ : مقر « يئاسنلا ؛ 4 يسرا . رّيعش
 . [5085 : مقر « يمرادلا ؛ ۳۳۹۹ « ۳۷۳۸ ۰ ۲۷۱۹ ۰ ۲۱۱۰ ! مقر« ٩ دمحأ

 َنْوُدجَب ال اًيِواَط ُهَلْهَأَو ةَعباَتتُمْل َيِاَيَّللَأ تيم لك هللأ لوس ناک : سابع نبأ نعَو

 ؛ ۳۳٤۷ : مقر « هجام نبأ ؛ ۰ : مقر « ينمرتلا] . ٌرْيِعسل مخ ناک اَمّنِإَو « ٌءاَشَع

 ١ ["هالو 2579 : مقر« ؟ دمحأ دنسم .

 « م 1975 ةنس زومت /ويلوي ۲۳ = ه 1787 ةنس رخآلا عيبر رهش ١؟ «586 : ددعلا ١ ةلاسرلا » (*)

 . 1١5١6115٠١7 : تاحفصلا «.ةيناثلا ةنسلا

 . ماس . سابع نبا نع لب 000
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 عاص ٍدّمَحُم رحم لآ يف ئتشأ امو :٠ لاقت وفا لزز بط : َلاَق , "ستا ِنَعَو

 نأ َداَرَأ ْنِكَلَو ٠ [ هلآ ركذل ] الالفتس الفيسأ الاف ام شاو«! تاي همس اهو « ٍماَعَط نی

 ؛ 41٠١ : مقر « يئاسنلا ؛ 1518 : مقر « يذمرتلا ؛ ۲١١۸ : مقر « يراخبلا] . نشك هب سام
2 

 « ۱۲۷۵۷ 211985 ‹ ۱۱0۸۲ : مقر ‹ 1 دمحأ دنسم ۸ ؛ ۲٤۳۷ « 1۱٤۷ : مقر « هجام نبا

. [IFAC اال 

 ْىَلَع ُهَعْضَوَف رجح ىلإ َدَمَعَف « اَمْوَي عوج ةه ىلا باَصَأ : لاق « ريج ٍيَجب نبأ ِنَعَ

 الأ ؛ مالا موب راع ةعئاَج ٠ ايلي مت ةَمعاَط سفن بُ 5 ذك « ديل
 يب لي ل رف ل

 . [: ناميإلا بعش : يف يقهيلاو

 « كوع امي ْحْوُجَأ ! ٌبَر اي ال » : لام اََمَذ « رُخ » لم هَل نكي نأ ل ریو
 . [[1183: مقر « «ذمحأ دنسم ١4 ۳۹۸۰ : مقر « يذمرتلا] . ؛ ! كح اتبع عشا

 انيك ينمو اين ينيخأ مُلا » : هلم ُريكيَو باعد ْيِف زُ ناكر
 ؛ 4157 : مقر « هجام نباو ؛ 7107 : مقر « يذمرتلا] . وامل ٍةَرْمُز يف ٌيِنْرْشْحَأَو

 . :18/991١[ مقر .4 كردتسملا او
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 « اَوَقَتْخُم اليل اهئ ُهَريَغ جرب اَماَمْيِظَع اين املا يف كسب « ةّمألآ ُدْيَس َوُه ادله

 لع نماثلا يقلب نس ىلع « روث مد هده ضذألا بار لع مرت ص قران
 ( هيلع َنْوُسْمَي ْذإ ) مناك « اًمالَع حجزت لب ابار ىق الق مهنا مالظ ْنِم بارلا ادله

 ْىَلَع ن ني ماك امالا عجزت لب امدا وین EE وقرر فزع نوما وؤ
 قمل ُتاَوَرَ هلم نوَ اوتو ةر ْلَوَحَتَي ْلَب امالآ تبي ال مث ؛ ةاَيَحْلَأ لع ال ٍضّرَمْلَ

25 

 . ؛ نسحلا » : لوصألا ىف قفز

 امك ٍرْيَجْنلَأ يبأ وأ « ريجُب بأ : هباوصو 4 ريجم ) : لوصألا يف ))

 . رْيَجُب نب نامثع ةمجرت « ينالقسعلا رجح نبال * ةباصإلا » عجار
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 ٤ ئدادغبلا ٌبيطخلا هَحّكَص هك



 ۵ ش يعفارلأ قداص ىفطصم

 ىلع َنْوُبلَقْنَي ر هيف هقالْخأب َنْوْعَرَمَتَيَو ١ باّرتلا يف ْمُهْسْمْنَأ شيعت َنْيذَل الوم

 ذآ رقت ذأ كعأ الإ ي نن غ ل ( وزال تت ) زات باث ينط ص نم ةاّيَحْل

 يف َلَلَحْلا نرعقؤُب ْمهَف ٠ ُهَباَع وأ ُهَرْخ لإ ایش لا ال ( زل عيل ) انش اًمْوَق

 يَ هلآ ناو « اَيندلَأ م ديون خا مناك مل لَم تباع يم ت ۰ مهن م

 ةَرْهَسلاب "”قْرَرلآ ةكلُم ىلع ْمُهالَتْبََو ٠ ْمُهاَدذَع ْنَم غرو ٌهُفلَغَشَو ٠ ْعُهَرْيَغ طو

 بب ممر نع مشد  ةطقت ا نهج ايردق نفعت ال ي وكنا

 . اًهِناَكَم يف اَهُرْيَغ تَن الإ رمت اهم عطقت ال تلا ةَرَبَّسلَاِب ٍقْرولَأ ٍةَطْسَب

 هَ لَعْجَيْمَْهَنَأَو , راح دي هَل نك مل هاو ‹ لك تلا رف نم ُهانْفَصَو اَم َّنِإ

 . اًلْرُمْحَم ال الِماَح َةاَيَحْلا يقل هنو « ٍرْفَمْلا مَ ف همن ُهََلَعَج الو  ٍلاَمْلَأ مه يف

 اًسْرَد نويل شاَعَو َتِعْبَو َقِلُخ هنأ اينذلِل ثب اَمنِإ َكِلَذ لك  اًبرَطصُم ال اًنداَه اهِيف ٌرَفَتْسَو

 ء اًهترصب ُبِلْغَت الو ؟ اَهَل ْمُهاَوُق داَدْمِإب نو « اتوب ٌدَتْسَت الو ؛ ايف مهعئابطب

 ٍءْوْسَو « اَْيَلَع مرتا ِءْوُس ْنِم نکو « اَهِسْفَت ِتاَذ نم ُلِضْعت الو ؛ اهم ْمِهِعَرَجِب نکو
 . الو مهسشنأل مر

 لَو « اَعْوُجَو ارفف الو « اللو اَدْهُر اَمَأَرْعَت اله اَهاَنفَلْسَأ ْيتَلآ َتْيِداَحَألآ أد

 هفت ارجع ايف زظنأ لب ؛ كرد ايست ذأ كس اهر امك ٠ و الاليخأ
 ْسْفَن َذُخَأَت ن لع ديا , سنف يم ل اطقم اتیا ةر أل + علي رم

 . اهرِصاَع ةف كلف ني الأ يل ؛ ويحل اًَهَرِصاََع ايدل ئَوُق ْنِم ِناَسْنإلآ

 ائْفَصَو ام َيِهَف لوألا اأ ؛ نأ ْرَكَذ اَمُه « ٍةَعِداَوْلآ ةاّيحلآ ُرْيغ ةماعلا ٌةاَبحلآَ
 هضْعَب يم لالا نف شالا ن نوا قالطإو « ةممتلا نع يه ناكا اّمأَو ٠ اَنْيكَحَو
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 ىّلع ترآ ْمايِقو ٠ اًهتاَمْوقُمَو ةتبَرلأ كع ابك ما مَن ١ ٍضَْب ئَلَع هْضْمَب كليو « اًضْمَب
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 اَهْنِم ُتِحْبَو « اَهْنَع ُهَقِرْصَي نأ د ُدْيِدَج وه اَم ْىَلَع هايد نم رملا لنيك ٠ دعياتطَو عاتخلا

 لکو ؛ اَنْ َوُهَف هول“ هنوف لج يف َتْمِلَعَو تيار ام لکو . ايد هّضغاَبُي نأ يبني ب ناک ام
 اش 0 مم فلا زل نأ يف تزن ا

 َكْلتَو ؛ ةَرْضْحْلََو ةر ا یک نوا تر یل ا رک تارا َكلَذَو ؛ ةتطالا

 ل من نعلق الدو ؛ ستل ةرُح ى ةعفاَذلا ُهيحْلآ ُةَجاَسْلآ يه يسجل ُةَجاَحل
 ؛ اَمُهَتيَب امو ٍضْرَألآَو ِءاَمَسلأ يف ٍلاَمَجْلآ مْهَف ةه ديزي ْيِذَّلأ يحل لالالا وه

 الابر جذل عاتملآ ريح ْمّسَوي يذل سلا قيضلأ َوُه ةَساَحْلِل اتما ريح يف فيلا

 ٍضَّرَعلل ُراَقَتحالأ َكِلَدَو ٠ ةلْيِضَعْلا ن نَع ٍصْقَنلا ينل الإ ْنُكَي مل ةَداَمْلا نم صفت كلذ

 قابلا لاخلا سْنِدْقَتل ُرَخآلأ ئَتْعَمْلأ َوُه لئازلآ ينام

 ْلَب لك ٠ اک . ّيِدوُهَيْل دنع عرّدلآ ُنْهَراَلَو « ٌعْوَجْلا لو « ٍرْيِّشلآ زب َكاَْه سَ
  ٍةَمكِحْلآَو ِلْفَعْلَو نقلا نم : يمس اَهِرِصاَتِبةَمئاَف هزم هبات يلف هيس ةَعْيَقَح

 ميلا يا كيذا ةَركَفمْلا هيفا هيلا ائلآ وذل رخت « عضاوتلار مملو يلا ىلإ

 بلا عزا ةر نقل تيب يذلا رهو « يِئاَضََو هقالخأي ملأ يِعاميجالا لُجَرلا وُ

 وقتي ول + هيا ةشلاو ٠ اهيا تإ ٠ تاو عفو « ياويل هذلَم رْشكَو

 . نايل ال ٌئَقْيقَسْلآَو ء « عملا ال نكمل نأ ِتابنإو هقْيَفْسَتِل تعب ْيذّلأ ٍلاَمَكْلآ ةَرْوَص

 الك لک . ريشا ربح الو « رق الو عاص ننال يف وهزم عزو ال َن
 نِي ْنِكَلَو « عاملا ءارثلآو لاما َنِم يت أَي ال ةاَيحْلأ ةک َرْعَم يف َرْضَنلأ نأ رر رقت كاته لب
 َوُه لب ؛ اَنْرَه ُذَحْؤُي الو « اَعِيَب عاب ال َيِناَسْنِإلا َمُدَقَتلآ َّنَأَو ؛ ِرْبَّصلَآَو ِةَدَّشلَآَو ةاَناَعُمْل
 َّنَأَو « اَهْيَلَع ُتاَمْرَدلا بَلْ الو ٍتاَمْرَألا َْلَع بَل يلا قالخألاب ِثداَوَحْلأ نم حار
 ' ُنْوُكَت ال : مالخألا ٍزْوُنُكَك - اًهِرياَصَمَو ِةاَيَحْلأ ٍقِئاَقَح ْيِف - ِتاَوَهَّشلَأ ِهِلدَمَو َلاَمْلَأ اذنه
 هذه ْنِم فح راتب الإ اهن َهَدَل الق ٠ . وزاد لقا يضزأ نب همام يب لإ ل

 رَ اد امان رْمْمْلا مطفي يذلا َوُه ُدئاَصلأ وأ ُكْوُدْخَمَ 1 وأ ُقَمْحَألآ الإ سيل .
 يل ربا ميل ا لوغو... زكا ين کلام
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 ¥ يعفارلآ قداص ىفطصم

 . [58 : ةيآلا ؛روتلا ةروس ]١6 باسو هلق مدن هلأ جيو » ايش اهم

 : ديل لَه عض اه لب ؛ اَمهيَلِإ اَمَو عْوُج الو رفق كام َسْيَل الك دک

 َكِلَذ َتْكَرْذَأ اذل . كفن َةَرِعَو 0 َكسْفَن َناَمْيِإَو 2 كف ٌعِضْوَمَو 3 َكَسْفَت َدجَت ْنَأ يني

 َيناَسْنإلأَ اَهَتْدَدَحَو « يلع اَهَتْسَبَحَو « هيف اًهَتْرَرْفَأَو « نَا اًهِعِضْرَم ىلإ َكَسْفَن َتْعَقَرَو
 ليسو َنْوُكَت نأ ف حيل َكتَمِيق ا اَذِإ تيار - ةَلِباَقُملآ ةّيحاتلآ ّنِم أبو ةيحات نم
 ةَرَجّشلاَك تأ اَمَنِإَف َكِيَلَع ٌقّيِض و« دل لغت دخت اال ی تو ني

 ەر

 ٌةَوالَح عضو ابار ث دأب يطل

 8 126 r r ا ص او 2 ر رس و ر ص عم
 اَمُهََصَحَتَو بارلا داَمّسلأ نزتختو َبّرْسَتَو لكأتل اهِناكَم ْيِف ة بش تّ طق اَمَو

 ْنَأ لواًحُت ْذِإ « ُلَعْفَت اَمِيِف اَهُكالَم َناَكَل ةر َرجش كلذ تلف دق ْوَلَو « اًَهِرْيَغ ْنَع اَمُهَحَتْمَتَو

aو  

 ُدِجَي الف « امُهَنيَي ةَلّصلأ ِداَسْفإ يف اَعْيِرَس اًَهْعمَط ن نوک « مَلاَعْلا ِنْوُناَق ْنِم اَهَتَدِياَف َفِعاَضَت

 ‹ اهني ناك يذلا اكلت ٠ يشن نزلا نب ذج ا مَ نی ماظن اهْنف ٌنْوْناَقْلآ

 . اًهِسْفَن يف اَهَل تناك يل ةاّيحْلأ ةيرُح َكِلَد اَهُدَقْفيك « اهسفت ظل ٌديعَحْسو ص
 د 4 3%

 هيينَج نب نم عر سفت نِ « لاح لَك لع ٍرْبَح لكِ َنْؤُمْلأ نإ : هل كي نو

 0 1608: مقر دم تسلا 1847 : مقر « يئاسلا] . ٤ َّلَجَو رع ها ٌدَّمْحَي رهو

 E يلا أ كدب مايل نزلت ْئَمْسَأ ره اَذلَهَف 8

 اًمِئاَق « سُمّتلأ یف « اًماع اًيعاَمتْجَأ اًرؤعش س الإ اتاما تل ْيِناَعَمْلا كَل تَحَبْصَأ اإ

 سالا ناو ٠ خو بلت دوال تتخملا وس رم ةر أ خبات اإ ْىَلَع اهٰیف

 وه بتلا نِ قبح لَك عضو ٠ دو نراك الإ ديوب َسيَل ٠ رشا يف نقلا بح

 اهم هب ا ساَسَا ناک اَذِإَو ؛ لَك وأ هدأت اَم رمو «ْتَلَفَس ْوَأ ْتَلَع « اًهتَوُرت

 نار < ْنِم رولا اَهَرْمْغَي نأ اهي ةاَيَحْلأ ُماَمَتَق « ضزألآ ةداَم ْنِم اَهَتَياَمِكَو اَهَماَوق دج

 . اَهُرْمغَي اهلوُح نِ رولا روتي

 اَهَتكلَلَو « ْتَعُْ ان اهب اَمَو رتل اهو « لاح لک ىلع ريح لب ةينسلا نم بحل

 سما الو « ْتَرَقَْفأ الو تأ اَمَو « ِهِرْيَغ ِنْوُناَقِب َلِصَتتِل ٍنْوْناَف ْنِم تَعْطَقْنآَو « يدو ام ٿڌ



 e دي %2 عع 7 700 ا 444 يد
 مليل الإ تمن اَمَو « تل ثتبن اَم اهنإف « اهعضْوَم تققح لب ؛ ثتفخأ الو ثّرثكأ

 نونا يف اَدَبَأ وه : ةاَيَحْلأ ْيِف رطل قداَّصلأ ٤ اميل ُحْيِحَّصلأ ُنِ ملأ ٌكِلَذَكَو . اَهُؤاَمَت

 . هِرْيِمَض ِلَمَع ْيِفاَدَبأ َوُهَف « هتّرْخآ

 ؛ ءاضفلا ىلإ | دمي نيلَبَج َنْيَي ٍقيِصَم ْنِم قَد ٍمْيِظَع ٍدْشَحَك ة ٍةاَيَحْلأ هله يف ُاَنلَأَر

 السلا مهني يف َناَكَو َنْيِنِمآ اورم ةياهَنلأ هزل ىلإ َنْوْصُفُم ْمُهَّن ذأ اًعيِمَج اوُكَرْدَأ ْمُه اَ

 ع رنک ل زا يلا مفك يفق يي مهاب فو ءال مهرس نو

 َكَلْهَأَو َكَلَه « شاف َبَرَطْضَف مُْنِم دش لُجَر ااف ؛ ْمهِِئِمَجَنْوُنَقاًذلَ ماد ام « لاح

 . َكَلَمَو هَلْوَح ْنَم َكَلْهَأ « ِهئَبقَع ىلع صحنو هَعِضْوَم مهم َسَكَع ْنَمَو « ُهَلْوَح ْنَم
 « ط٥ف ارض ٌرِضاَح ٍرِضاَحْل ٌراَِتْغَأ - نيل نن يضل اًذنَه يف اَنُه ٍِتْوَمْلَ مشا ُتْوَمْلَأَو

 رضاَحْلأ ُراَبِتْغَأ -5 ةايحْلا انه ءاَيَحْلَو . ياغ ُهَسْفَت "ناس ( لك ) ُلْعَجَو « هم رجلا
 .. ٌةلْيِسَوُهَسْفَن ٍناَسْنإلآ َلْمَجَو ‹ وَتَدَش ىلع ُرْيَّصْلَأَو ٠ ارو اپ

# 3 3 

 م

1 
 ق ر م د هب د ني ال تت قارا ر يعش ريش + عم َكِلَذَق

 َلَجَرلَأ نأ ةن َوُهَف . بملأ نم ٍضْرَأ لع ىَنَعَ ءا ول ْنَمَو « مهلا

 ق عر م رولا یدکی ل سکا دعا

 ْنِم ٍلّلَحملا ْئَلَع ةايَحْلأ زؤُمُر ْنِم هَر َوُه ٍرِّْشلأ ربح + نأ ٍميِظَمْلآ فَلا كلَ َيِاَعَم نمو

 ءار َنِم يملا َلَع ْرَحآ رم عدلا ٌنْهَرَو ؛ فَلَا ئَوَه نم ةءاَرَبلآَو « ةرثألآ تلخ
 ضني هَ امك احل علاه ل ئعلا للملا فج لع يت زط ةرتقلاو يعل

 وجو ْىَلَع هلا ر ٍزْوُمُّرلَأ ٠ هلله جَو . تال تابا

 ُهَداَم دْرَف لک ْيِف وو ع ةَدَماَجْسَو ِدئاَدَسلَأ ةاَساَقْمب اهَسْفْنأ قت يلا ةزيزعلا

 ةيناَسْنِإل اًدَياَق شيجْلا اذه يلو 3 شْيَجْلأ
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 . « طقَف اًرِضاَح ٍرِضاَحْلا راغ ؛ : نِي الدب «وسفتي رضاخلا ُداتغأ » : ٍلْصألآ يف 00(
 و

 . « ِناَمْنإ لك لْعَجَو » : نِ الدب « نالا َلَعجَو : : لضَألا يف )۲(

 . ؛ ُهئاَرَواَمِب رضاَحْلأ ُراتْعَأ » : ْنِم اَلَدَب ؛ هارو ابهر رابتعأ :  لالا يف )۳
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 « لاّملاَو ةلغلأب
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 رش أ املا نِ لاو « راجل بلع ىلع كح < هلك هنآ ىلع

 ‹ يراخبلا] « سالا َنْوُفَمَكَتيةَلاَع ْمُهَعَدَت نأ نم ٌرْيَخ « َءاَِْغَأ َكَلاَيِع ْعَدَت ْنِإ َكَّنِإ » : َلاَقَ
 1و oC OTIA « 0104 57505 (EE لفل اال[: o TVET ل555 » 07 : مقر

 « يئاسنلا + ۳۱۸4 « ۳۰۷۹ , 17115 « ٩۷۰۵ : مقر . يذمرتلا ؛ ۱۱۲۸ : مقر ءملسم ؛ ۳۴

 TANE OYY : مقر 2 دواد وبأ 0 فر CFT) لا PITY) ا لا : مقر
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 CIO o VOY CVO COVEY U VEAY عل عالال سلك غال مقر ا دمحأ دنسم »7 ؟ ۴

 ادباع ْىَأَرَو . ۳۱۹٩[ ‹ ۳۱۹۵ : مقر « يمرادلا ؛ ١545 : مقر . كلام أطوم ؛ ۷ ۲

 : زال َلاَقَك « ِهَتَداَبِعَو يف نول اوم , ُهَمْسِح ُهْسْفَن ْتَلَكأ ىح ةَداَبعْلِل حطَقنأ دَ

 ةر َتْيِداَحَأ ىلإ ..  ری كلك : َلاَقَف . ُهُلْوُعَت الك : اولاق « ؟ لومي ْنَم »

 لع روم ذإ لأ نأ ےک ا ايْنُدلأ يف َيِعاَمِجالَأ ٌيَِدألأ ِنْْناَقْلأ ُماَمَت يه « ِةَيوُرَم
a b يحل . 

 حدي ٠ اًدِهاَجُم الماَع « اًرْيقَ 3 د الجر اَِتَعيِرَش ُبِحاَصَو ةَ ةّمألآ ُدْيَس ْنْوُكَي نح نکو

 © هنجي کو رت املا ندا يفد بَل اتت شو امي عْوَجَيَو مشعل

 الأ ىلع « ِهْيفَدَصْخُر ال ال اَذِفاَنِرْمَألاَك َكِلَذَو ؛ ُهاَنَح رشوان اًمَوُه كلذ هروب هم فْيرَط لع

 قي الايك وعملا ي ل٠ 5 لو د فلا ا زول نب ٠ نحل اح
2 

2 
  anع

 ىلع بج اراب موفق « ئَرْقَتلَأ تعم لل ىَمْ الا ره مرکل . عاملا تاقبط ثفلتخأ ِنَِو

 1 ةئئاَسْنإلآ يناَعَم يف ةئزاَسْنإلِ امك ٍبِجاَوْلأ ْىَتْعَم م
52 
0 

 7 فم وص م 2 7 وامر 0 9 7 1 :

 ةع يف الا ةطْلْسلا طِبَص : َتْيأَ اَمك َوُه لَ  اَْفَق سيل مظغألا ديلا كلذ رق

 حِاَصَمْل َنيب لدا ؛ هْرَجاَحُمْلا َوُه ؟ ٌّيِلَمَعْلا ءِساَسَأ ىلع ۾ َيِزاَسْنإلآ ِْواَمَّتلآ ماّيقِل « كَم
 رك 2س 3 2 7م

 ُةَحَلْصَمْلآ دلت ْنَأ ُبِجْوُيَو « اه كله َةَحَلْصَم ٌةَحّلْصَم َلُكأَت نأ ْمَنْمَي : ةّيِغاَطلأ ةّيِداَصْفالآ

 . اهب اختل ةحلْصَم
 ٍسِلاَجْلا ْيِضاَقْلاَك « يِناَعَمْلا هذلَه لك ِءاَرَو ْنِم ْخِنِراَّلا ْيِف َرْه ُمْيظَمْل ريفا لاو

 . ل . نْوَئاَقْلأ داوم َءاَرَو 1 0 ا 1 2 ١ ال و

 يعفارلا قداص ىفطصم

 ١( اَمُهْمَمْجَي لَو » : نِ الدب ؛ اَهْنَمْجَيْمَلَو » : لضألا يف «



 ی يريد ی ج ا
 یورک نج مل “نقلا يځو» دک

 ق

 . لاو ةر رف يلع حقو باّرخألاُهْنَع دَر هرس َر ىلا هللا ٌرَصن اّمَل ُهَّنِإ : اولاق

  ُةَشْئاَع : ِةَوْسِن عشق ّنكو ؛ مِرئاَحَدَو دولا ساق ”يتخأ هنأ هلي ُهجاَوْرَأ نط
 ص

 م ەم ا ا
 ؛ ةيريوجو « ُتَنْيَرَو < ةَنْوُمْيمَو « ةيفصو « َةَمْلَس ماو « ةدوَسو « ةبيبَح ُمَأَو « ةصفَحو

e 

57 

 ءاَمإلَأَو « ٍللُحْلاَو ِيلَحْلآ يف ف َرَصْيَقَو ئَرْسِك تاني ! هللأ َلْوُسَر اَي : َنْلقَو لوح َنَدَحَتَ

 ۴ عسب هل نهلاطمب هبل ناو .٠ قيس ن ام ىلع ُنْحَنَو « لولو
 2 و

 ذأ امرا ؛ مها لأ ؛ ُءاََِأَو كولملأ ارو لبان امی نیلا أَو ٠ لالا

 ل نا ماك 9: ىَاَعَت ُهْلْوَق َكِلَّذَو «وقاَرِف يف نهرب ْنِم ٌنِهرْمَأ يف لَ اَم هيلع
 چ کی "هس کیش کتا تكانت اھت دزو ا

 r1 €$ اع اجل کنم تتحلل ه4 َهوَكَو کا َراَّدلََو وسو ا تز مک د
 . [۲۹و ۲۸ : ناتيآلا /بازحألا ةروس

 بأم اون ي زو ينإ :٠ اهل لقت ين نمنع <( يهو  ةّمْئاَعب لي ادو : اولا

 كيا : ْتَلاَف . ةيكلآ اَهَِلَع لَ ؟ َرُه ام : ْتَلاَق . « ِكِيَوبَأ يِرِمأتْسَت ىح ويف يلج ن
 : مقر « ملسم ؛ 4987 : مقر « يراخبلا] . ُهَلْوُسَرَو ىَلاَعَت للا ُراَتْخَأ ْلَب ؟ يوب أ مات

 ؛ ۲۰۵۳ : مقر « هجام نبا ؛ ۳٤۳۹ ., 55٠" : مقر ‹ يئاسنلا ؛ 55١5 : مقر ‹ يذمرتلا ؛ ٥

 , [۲۵0۷۷ « ۲٤۷۷۱ : مقر ۽ « دمحأ دنسم 3

 « َنهّمَحِل اًمْيِظْمَت « « يملأ ٍتاَهَمَأ * هلأ َّنُماَمَسَف ‹ َكِلَذ لَ نملك َنْعَباَتت هٿ

 . اتتا ئاس نع نل يغفر « ةويمرشل يت

3 3# 3 

 « ةعبارلا ةنسلا « 1975 ناسين /ليربأ ١06 ه  ٠١ ةنس مرحم ۲۸ ١57 ٠ : ددعلا « ةلاسرلا )*( ١

 . 1۲٤_1۲۷ : تاحفصلا

 )١( ٍةَرْجِهْلل سمح ِةَنَس ٍرجاَوَأ يف َكِلَذ َناَكَو « ةت ةَئيِدَمْلاب دوهي ِءايحأ ْنِم ناَبَح اَمُه .

 . راتقإلاَو ةعسلأ بْسَح ُفِلَتْخَي  َوْهَو - ُهقَلَطُمْلا ُهاَطُْت ام قالطلأ هَعْنُمَو « قالطلأ : حاركلا (؟)
 ا



 ۳ يعفارلآ قداص ىفطصم

 نَا « نالا نالا يف تره اكو خيال يف أر امك صقل يج ذل

 ‹ اًدْيِعَب اًرْوَغ و وف ؛ يل وتو يف ترهل اكو « وکلا يم يب يوان

 اَهَحْلَآَو ماهؤألل اَقْيقَ اًيِفَسْلَ اقيم اَهْيَقحَت نيسو « َةَيِاَس هلال ابف ُفِرْعَنَو

 نمو « دَحَأ لاك مليا قس لع قت اذ ل و علق یک

 يلا اد نع خيرا دب عقاد ايا نر ت نوت « ميركل ٍنآْرقْل يف ترد اهلج

 ْنِم !رييکو « اده اَمر يف َنئِرْشَبُمْل ةلَهَج نق ٠ ةا ٍلْقَعْل ٍرمَأ نم رنا يف ٍمِيظَمْل
 'اَمَنإ لي اَدَمَحُم نأ َنْوْمْعْرَي - ٍقيقَتلا ين رطل | راصق او واكل غيل ا لمَ

 غزل اذنه ني وُ يو ؛ ِتاَرَهَسلاك ٍتاَوَهَشَو ةّصخَم هّيِسْفَن ِءاَوْهَأِل ِءاَسَل اسل نم ٌرتْكَتْس

 نبع ْمهلُكَو ؛ يأرلا عنف ىلإ طل ِءْؤُس نيَو ٠ نطل ءس ىلإ ةهّشلأ : نمو « ةهبشلا ىلإ

 هذلَه ْتَناَك اَمَل « وينِرَف ْنِم وخت و هئم برق ْىَلَع وأ كلذ ْىَلَع رمال َناَك ْوَلَف ؛ ٌلِماَج
 7 و هم 1 هم +

 ىلع ني نيب لآ جسق )2 ني اتو واس يرو كيلا ين هنئاسأ ياس ةّضِقل
 5 مها تص ر رس

OM 

 نو تلا لذ نب مث ام دنبی اعتل کک وحازت ب ایج مس نأ

 ش . اهو اهذلآ هنت يَ نم أديت ىر عبط نه اً هع م نكي الق َنوكاَسْمِ

 ةَساَيِس الو « ِةَوهَّشلآ هَل هذه تسيل ذِإ « ٍتاَوَهَّلَأ مغر ىلع ذر اَهْسْفَت صقل

 0 اًماَضِر أ اًهِبّضَع َبْولْسُأ اَلَو « اَهياَعَم

 ايف سيل ةحِنِرَص ٌقرْشْحم دغ ُةَضقْلاَو ؛ ةاحلا ةَ يَ الو ٠ ذل ىلع صرح

 وص وأ فزع الو ء سلا لبق نم رر تب الو كالو « بلل از نب ا لتعم بش الو

 زصققت ملف « ةأرملا ب لاح يذلا قلم ربع رح يلين ْئَلَع يهو . ملا ةَ نم نزح

 ْتَناَمَأَو « ٍرْهّدلَأ رجآ ىلإ اًضْيَأ َكِلَذ ْيِف َلَمَألأ ِتَمن لَ ١ نمنع َُونَع ايندلآ يرو اذ يفت مَع

 وخز « يف رأيا : ا ده ل من فال رطب نوب ين ع

 الر « ٌفْرَظ انه م سيلف . اًهِهراَكَمَو اًهفْيلاَكَت يف ةّرخآلا ٌراَّدلآَو « هَيَدَباَكُمَو هدئادش ف

 ؛ ايون فلز الو ء اهِجاّرمل نايغآ الو « ةأزملا ةي " ةَساّيس الو « ٌةَفِطاَع الو « ةر
5-5 

 عمل ماع وم مث اعم امهم َنْوُكتةَلاَح امه نول ال ٍنَْدض ني خر يخت وه م

 م ١ ١
e ی 1 



Eمَلقْلا يو » » 

 . رك الو ةدحاو وهلم نسي ال هِتاَجْوَر

 ةأرلا يف باكي لَ « ادلع نِ ِءْيَِب نيب ال اهب عاتنيشالا أزل ىلع نصب زرَحْلاَو

 َنَمّرلأ هل ُبَدَقُيَو « الَمأَو ًءاَجَر هْعسْؤُيَو 5 ادار ةَعَلاَبُم هُعبْضيَو 4و ‹ ُبطاَخُي اَم لوا اَهَلاََح

 َدْعَب َرْهظلأ ¿ أ هك َنّمَحَل « تْفَولا ىلع فالحل ناو ليلا لأ يف ناك ول تح ٠ دبل

 . ةَعاَس

 .ai موس ا

 َناَك ْوَلَف « هب ُلاّيَحْلآ ْمَتَمُي ؛ ام عامل ُهَءاَسِن جر مل لي لآ نأ وهو ؛ رخآ ناهربو

 لاد زا فوم ار لاب الإ كلذ ماقا امل كلَ ىلع رمألا ْمْضَو

 هرظاتمي ايم د حَرْسَمْلا يف الإ ة ةياورلآ لمن ال ةَلْعمُحْلا نف « ِةّيَقْلا ةعييْطلأ يف ىر ام

 ذل فوم طع زا ضي واقد: يتوج . هوجو

 ىَرَت ْلَهَو ؟ ِةَوْهَّسلأ ٍراَكْفَأ ْنِم ركف َةَرْوص اذنه ْيِف رَت ُلَهَف . اَهِيَلَع َنْرَرْصَأ اإ
 اَمُكْلَأ ادله ْىَلَع ٍِتاَناّهْب َةَعْسِي ةع الإ عسّنلآ ِتاَجوَرلآ ةعبام ْتَناَك ْلَهَو ؟ َضْخَمْل

 لع ور شو لبطل لت ی يل تز و را يي الڳ يتلا أك

 يقع لباقي ِتاَوَهَّشلآ يف ٌدِيقَْت َكلَد أَو ؛ هتلوجر یف ذ ٍلُجّرلأ ْىَلَعَو « انتوا يِف ةأرَمْل

 هن ا ارتب فرع كو, خلا يب نأ علان بيك ألا 20

 فيتو « اهوا هادا اذ مي ر. غاتلاو رطباو ٍشيلاو ينأاو مدلخألا

8 
Gp 

5 

 5 امكن
25 
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 ی

 ت

 اَمَنِإَو « ةَعئبَطلا ْيِف اًهْنِم ٍءْيَشِل ةقيقَح الَو ليم لاح ّيِه ةأْرَمْلا نساَحَم ّلكَو 3 5 ص o 1 aa ر 007 اسال ع eT ا 2
aeىو  (e aI aيك  a afr e o a ref eِتّدَر ْوَلَو . ُرْيَغ سبل اهب ِنْوتفَملل الإ ةا ةأارْمَأ نؤكت الف ؟ اَهْيَلإ ةَرظاَلآ ِنْيَعْلا يف اهتقيقح  

 اًذْنَمَو كنف هذَمَو كُئِساَحَم هذه : اهل لوقف ِةلْيِمَج هارب ببسي سي ْنَم لع ةعْيبطلأ
 را سار

 . “تێ َكُناَوَهَش اَهَّلُك هذله لب : ةَعئبَطلا ل ْتَلاَقَل ؛ اًذلَهَو اَدَمَو كرخس

 . (رّمْحألآ باحشلأ) : باك ىف ةصاَحَو « هاك اًمم ريك ىف َْيْعَمْلا ادله اَنَطَسَب (۱)



 AA يعفارلآ قداص ىفطصم

 دهس الو ةروّصلا ُلاَمَج مالا نيب ل ؛ رقلا دف نع ٌلاَمَجْلآ فلت البو
 . اَهُنَحْئاَرَو اسْمَ ةَأْزَمْلا ترص هتف انو ٠ رظْنَمْلآ ةهاَرَف الو لُكّشلآ

3 

 ل هيَ يؤ ناخ ى لك تاؤ ١ هد زعل | قارعلا يف ةي ال

5 1 

u 

x 0 e ع( 35 
  oام

  8 e 5 1و

 م ُدّنََو « ٍلْقَعْلا اهل داس فعلا نَلَ َِرِرمْا يح نأ هنأ ملل لب يتلا دير

 اْنَالَمَو « ٍلُجَرلأ ٍنْوُْجِل هب بكينا اهئاجَح كاك ء اعراوخار علا حب زعل ي ِتّذخأ

 يف امرأ ْيِتَلآ ةيماسلأ اَهتَعْييَط ْنَع اًذنَه اَهَلقْنَي نأ ُكْشَرْيَق ؛ عْكَصَنلَآَو ِدْيَرَتلَ
o 7 ذعار موي ٠ ٍتاَفَصلآ ذه دادضَأ ىلإ امري « لاتيخالاو ربا را ا 

 َْْخَم ُفِعْضُيَو « ٍجاَعْرإلآَو حالل مرسلا ِرَجضلأَو ٰيداَتلأَو ٍةَحَلْصَمْلاَو ةرثألا ىَلَع

 ؛ اش ن اَ ءاي نِ اً لدي ؛ ةرطفلا لأ ناهس يف خسارلآ سلسل

 تعانق ْيِفَو « اَهْعَمَط ريو ؛ ئَرخأ ءايْشَأ ْنَع اهل ذر صالخإلا َنِفَو « ا اهسالخإ لقت
 . سلا نيَو اهني ٌةَرَجاَحُم

 نوک ال ُتاَمّتَصَتُمْلا رك اذ ؛ ِةَعّنَصَتْمْلا ة ةَأرَمْلاَو ٍلُجَلأ نيب ام ُدّسْفَي ِهِوحَنَو اًداَهِبَ

 . ئَرخأ ُلكاَشم ٌنُهَعَم ٍلِكاَسمْلا ٍلْوُلُح نم ُنْوُكت لَ « طق لام ِءاَسْنلآ َنِم
3# 27 3# 

 وم امك َلَمكألا يشل لک هلآ ٍجاورلا يف هفت لمجَي يي يلا نأ صَل هذه بابل 52 58 رس

 « َنْيِمِلْسُمْلآ ِءاَرَُف ءاَسْنَك اًعْيِمَج ُهَئاَجْوَر َنْوُكَت نآ درب َوُهَف « ِةَفيِرَّشلآ هتافص لك يف باد
5 3 

 رْيّصلأ يف اهلك َةَعاَرَبْلا عرب ينل َةَمْيِرَشلا ةماعلا ةئمْؤُمْلا ةأزمْلل ىَلْعَألا ُلئَمْلأ َنُهْنِم نْوكَيل
 8 0-0 1 يق هاش 4 هم هاو هم ل هو 7 2 2 ارس

 سل ةتيز بلطَت َةئيِز ةأرَملأ نؤكت الف « ةَعاَتَمْلَأَو ةَحاَرَصلأَو ةَمعلَأَو صالخإلاَو ةدَماَجُْلاَو
a r o53 7  

 . عقاَلا يف هب ميل يناَسْنإلآ اهَلاَمَك بَل ةيِئاَسْنِ ْنكلَلَو « ٍلاَيَحْلآ يف اهب

 ٍدَقَعَتلاَو عاَدْجْلاَو رْكَمْلا ةَرْؤَص م نوک دا ةََْمْلآ اهب حص ب يلا برأ ِهَمَو
 و دا

 اَملكَو <
2 
0 

 ئمغألا نتي الق ١ : نم الدب ؛ تفي الف :  لضألآ يف )۱(



 « مّلَقْلا يخَو» 4

 f و ەس 0
 ٍةَحِلْسأ ْنِم حالس اًهِيْسِحَو ةأْرَمْلا هْجَوِل ةتيزلآ ٍلَب « كلت ْيِف ْتْفَّرْسأ هذنه ْيِف ْتْفَرْس

2 

 ةَسرَتفْمْل يحل ةَعيبَطلا ةيِشْحَوِل هاه نأ ريَ 2 بايالر ٍبِلاَخَمْلاَو رفاظألاك : ْيِناَعَمْل
 ر 5-29

2 

 لَ ةئيّرلا نأ اهشفت ةآزملا دكت آو . سيف نأ دبر بلا هيلا ريما ةيدخول كلت
 4 س ا ا 9 314 8

 . لؤقتو لؤقتو لوقت ةليوط ةّرئرُت اهمسج

% 3# # 

 هست ٌرِصْخَي ال : ٍدِهاَجُمْلا ٍلِماَعْلا ِناَسْنِإلا يف « ّيناَسولآ ٍلاَمَكْلا اَسَأ نؤكي اَمَّنِإَو 0 س7 aT “I o ۹ aT ےک ر رک

 2 هنيز هالو  اهلوح تخت ام أهل جت اميه الو « أت وأ اَعاَتَم یس ٍءْيَش يف

2 
5 

١ 

 يف ةَياَعْلآ وه ل ايو ٠ ِتاَوَهَسلَأ نَع ِتاَوَهَّشلآ لَمَع نم ا
 هم ےس ےس

 ع ند ُهُراَزإ هْيَلَعَو ٍرْيِصَح ْىَلَع وه اذ « باطلا نب ن ُرَمُع هرم هيلع لد .

 « اصلا وخت روش نم ةَ انآ ادو : ُرَمُع E دق لا و ذي

 َكِيكْبُب ام » : َلاَقَخ « َياَنْيَع ْتَرَدَتبَم ؛ "ُنَّعُم ب 0 لفل يف حان يف طرق

 يف أ ذق يصح ادم يِكْبَأ ال ىل اَمَو ! لأ ي اي : ُرَمُع لاق « ؟ ِباَطَخْل َّنْبا ای
 ص

 راهنألآ َو راَمّشلآ يف ٌرَصِيَ و رت لو نك ناي طال قي ِهْذَهَو « كنج

 ورور نم
 .[5 :"١16 مقر « هجام نبا] ؟ كتنازخ هذه و هتوفصو , هللأ یب َتْنَأَو

 ْيِفَو اًرْس اَهباَب ىلع أرق اَهْنَع هللا يضر ةَمِظاَف ويت ىلع َلَحَدَف ٍرْفّس ْنِم ةّرَم َءاَجَو
04 

 زجر هنربخاف ١ يِكْبَت يهو عفار وب اهيلَع َلَحَدَف ۽ َمَجَرَف ١ ""ةضف نم نلف ايڌي 8 مم .a l7 5 e Aa (PD هم مو 8 6
 . « نْيَراَوُسلاَو رسل لجأ ْنِم » : ةا َلاَمَف « َكِلَذ ِْف ُهَلَأَسَ « اه

 ۴ « ٍنْئَراَوُسلآ ِتَعَرَنَو 1 يشل ٍتكَته عفاَر وب أ ام اًمَرَبخَأ اًملق

1 

 لإ الالب اًمهب ْتَلَسْرَأَ
 ت ر

 )١( ٍلْصَألآ يف . ٌءاَعِو ُبَرَعْل هذي ناک دج ع نم سيك : ١ ناك: نم الدب « يذْلاَك 4[ .

 . < ِرْفَملا وس » ٍِلاَقَم يف ناعما هذه ةَمَسلق ا اًنِطَسَي ْدَقَو « هک ن رك اذنه لكم ن تازلا )0(

 . [ كارخ هذه ١ : نم الدب « َكُئئاَرَح هِذََو :  لْصَآلآ يف
 يع رخو , كيرلا : مويا ناب ن يذل وه « ّيِوْلَم ُرْيَغ ٍةَّضفل نم دارس : (هّضلاب) بلف 0

#2 

 تیار املك :  َلاَقَو ُهَكَتَهَف اَهْنَع هلأ ّيِضَر ةَشِئاَع باب ْىَلَع ارس هرم ىأر َكِلَذَكَو ؛ ُدْنقَّرَم : يأ (9

 . « نالف لآ ىلإ هب ئلسْأ . اَينُدلَأ ُتَْكَذ
 ار



 o ينازل قداص طعم

 ُهْعبَف ْبَهْذَأ ١ : البل َلاَقَف . ئْرَت ُتْيَح اًَمهعضف ءوب ُتْفَّدَصَت دَ : ْتَلاَقَو كك ينل
24 

2 25 

 (اًشزق َرَّسَع ةثالث وُحَن) فصنو ِنْيَمَهْردِ نيلم عاف ٠ یش رنا ىلإ ُهْعَقْدأَو

 . "”ههْئلَعوب َقَّدَصَتَو

 يف َنِإَو ٍفْضِنَو ِنْيَمَمْرِد يلح كوب ِكَل ْئَضْرَي ال اًضِنَأ ِتْنَآَو ! ٍمِيِظَمْلآ لآ تن اک
 . ( اهم نزن ال ) ءار َنيِلسُمْل

 لك ئَلَع هْيِفَو ٠ بألا ٌةريرَع اهلك ةألل يف ٠ لك ٍدَمَحْمَك ضْألا ىلع يعش ٍلْجَر ا

 . ّيِقْيَقَحْلآ َوُه ٠ يقول اي درب يل ةا مطل بو لوحتي ل يذلا يلا لاوخأ

 اَذإ ٌّقَحْلَ يأَر ٰيف تيز ٌنْوُكَت ال ‹« ٍفْضِنَو نْيَمَهْرِدِب ةتيز نإ ! ٍمْيِظَمْلا يأ تن ای

 سفكلا ُقَح اهب ؛ اهات ربع ىتَم بج اهن نإ ؛ ٍفصَِو نْيَمهْردبهَكَدَص َنُْكت نأ يك

 هنر ؛ ٍرْيَحْلاِب ٍناَميإلا ىَلَع اَمِكاَح ِةََفْنَمْلاِب َناَمنإلآ ايفو ؛ ِةَعاَمَجْلآ ّقَح ىَلَع الاغ
 يف حص نِ ٍلاَمَكْلا َنِم ْأَطَخ اَهْيِفَو ؛ ٌيِرْْرّضلأ َوْه ام ْنَّلَع َراَج ذق ٌيِرْوُرَضِب سَ ام
 . ٍةَمْحَولَآَو باول ٍباّسح ْيف حصي مل ِماَرَحْلآَو ٍلاَلَحْلا باًسح

 اَ رخت ملام مكب نإ ؛ معلا مين اوُئرغأك زيا ر واک

 ا َراَمْثَألآ اهْيَلَع َنْوُقَلَمُي ةلباذلا ةَرَجَشلاَكَل ةكبَمذم َّنِإ - ُهُعِئاَرَشَ َرَشَو مالل

 . ةعيرطلا يف هرم و « ةر مذ لو زاغ من 3 . . طيح

 ني 3 3

 وم
 اوُناَكَف ؛ ؛ کب لزم م بھ منيل نكي مَ نمو نير جاهلا ءار ء ةَمصلأ ْلْهَأَو « فرعا : َةّفّصل )0

 ] و ملا ريدم ین راش مضرت ل د ۰

 ۷05 : مقر. دل يلو ء اوترا : ؛ ءايخإلا ثيداحأ جيرخت ١ يف ُنيِقارعلا ظفاحلا لاق] )0

 َْئداَضِع ىلع هيد ضو ءاج هنأ بج واتساپ تیس یخ ن 850 : مقر « هام نیا
 . ُهَعَجَو ام رطل : لَ هاف تَلاَقَف ١ مَجَرَك « تلا ةا يف برص ذ َماَرِْلا أرَ د ‹ بابل

 ىلإ ةّرْيَبِه هبا تاج : َلاَق « يج واتسب نارٿ ثيدح نم ۰ : مقر « يئاسنلا هاور . ثيدحلا

 :هيفو ٠ ِبَهَذْنمةَلسِْبَةَمِطاَفِدَيِيِفَدَجَومَنأ : ويفو . ثيدحلا . ٠ يذم ع مدي يرل لأ

 « ةلسلسلاب ترم ؛ « دعي ملو جَرَ هئآو ١ ! رات ْنِمةَلِسْلِس اَهِدي يف ٍدَمَحُم گُم تشب مطا : ثبات لوقت

 « زكا ةة نكت يذلا ف افلا :٠ لاك ريس اعل فا دنع اهم ترشا + تميت

 . [ةدايزب ْىَهَتْأ . ۲۱۸۹۲ : مقر« هدنسم ١ يفدمحأ مامإلا هجرخأو



rمقا يشو  
 اهل « ةا َيِناَعَم يف ٍرْفَمْلاَو ئتغلآ لِئاَسَص نم م هلام ِهذلَه رْيْخَتلَأ ُةّصق ْتَسْيَل

 داسا ل لأ نأ يِ ةحِرَص يه ؛ فذ يكس يف يمنا لامك ي ِئاَسَم ْنِم ٌةَلَأْسَم

 هك لك يف اع دعي ذ أو اح لک يف يح لبي كي ذأ اج ا

5 

 رخو ينزل خاضت ل باقاتحلا نأ بلا مي ألا يل ةر هك 6 ا

٠ A oSسالا ىلع مالا د ار ؛ يلا رألا يف اَهِئاَمَطُع لمعي نل  
 يع r 07 م هع ع 1 0 0 ا /

 طْلَسَتُمْلا َساَسْخِإ اًيندلا ةتثف نسحب هِتَعْيبطَو وسفن يف ناك اإ الإ مُكْحَي نأ يبني ال

 ولجا للفيس هِلالقتسَ ُلَوأ نيل ‹ عضاَخلأآ ال
 يف ْئَمْظُمْلا سفّتلا ُةَأْرُج اًهّئِكْنَلَو « ةّصقلأ رهاظ ْيِف ْىَرَت امك دغ الو رفت كِل سي

E 29  

 هم س دي مم همر
 نا َدْعَب « َنييِمْؤُمْلا ت تاهم ١ : لب تاجر ةّيمْسَسب مِيِركْلأ نار أ ةراَبع ىف ةصقلا ئهتنتو

 هذلهب هاا ْىَلاَعَت هللأ نإ دولي رمل ْءاَمْلُعَو ؛ ةّرخآلأ رادلأَو ُهَلْوُسَرَو هللا نرخ

 نم ةا وه ٍقيقَد ىم يملا ِذاَه رش امنو« تعم ربك يِفاَلَو يشب هب كلذ َسْيَلَو ؛ ةيمْستْل

 قضوا أ( لمحت الو ةاَيَحْلآ ئف لمك ال ةلِماَكْلا ةَجْوَرلآ نق ؛ راجسْغإلأ ِتايآ
 ذي ةايح لكف ؛ اهظوظ طح و ةَريِرْعْلاِب ال  ئناَعَمَو بلَقلااهتبأ رت : ملص ٍفْضَوَك اَهِلْجَو عم

 ذإ « ٌةيِعئَطلآ ُهنَذَل هيف داّهج كو ٠ ٍرْبَصِب لَمَتْحُم ِءاَمَش لكو « ِةَجْوّرلأ ذهل ةداَعَسل اًعّملأ ٌةَتِكْمُم

 حلا َدْوُجَو ةابَحْلأ همز ن 38 ةَعَفْنَمْلا ال ٌصِلاَخْلا ُتُحْلأ َرُه يذل ٌبْحْلأ ىلع ُتِيَبلآ ُمْوُقَي

 هيلع رس ال یخ َكِلَذَو م ءاَقَوك يِعيبطلأ ِءاقَولأ ىلع نسل ىتبتو « ةَداَمْلأ َدَوَجُو الِوسْنَت

 . اًهيئِزَو اند ىَلَع تعم يِيقَح ليس يف

 : ُةَمُكْلأ ذل ولآ سرد يف صقل نِ جرحت ام رخو
 ئّرْسك َةَقَْمَح ذج ْمَل إو < ةبيطلا هسفت َةَقيَقَح دج نأ راد َلَخَد اَذِإ ِنِمْؤُمْلآ بنسب

 . َرَصِنَق الو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 3 يعفارلأ قداص ىفطصم وک د مك

 ص

 ّنِم ْعْوَن هنأو « مشجلل جلل ُهيعَقْنَم اَمَأ ؛هتَمُكَح ِهتمْكِحَو موصل ِةَمَسْلُق 2 يف اًيفاش الو ة دحل أر رَْأ ل

 اكو كلذ يف لولا ييفخت ني اييألا ع ف هرني يف ةساهشلأ نبا بَل بطل
 هر اے رقم ر فرع سر عقلا ره مر كرس 2 َ 7 هَ 1
 ةَبْفصَتَو ةدعَملأ ةيوقتل رم ةتس لك ىف ذخؤت هّيَح ثالث الإ يه نإ ِكَراَبُمْلا رْهّشلأ ادم م 1

 َكْلَي ْيَحْوَتْسَن اَمَّنِإَو ؛ اذه نم ٍدّدصب اًنْسَل نآلأ اًنِكَلَو ؛ منجا 3 َةَجسْنَ ةَطاَيِحَو ملا

 ةَرْيْغَّصلَ ةيضْرألا يت اَلا ةَس اسيل عسل ادله ْتَعَرَش يل ىَربكْلا ةيمالسإلا ةَقْيَقَحْل
 ا

 ِثداَوَحْلَ رغ ع نسل لد ا" يک ءاهيف 5 هَيناَسْنِإلَأ ةَركْفْل راَرْمِتْس 2 3 ةَلِماَع

 . قيل َيِناَعم اين ِهِذَه ئَلَع ثّ اإ عبرت َيِناَعَم اَينذلآ أ َلَهْجَت الْبَكلَو « اَهِلُدَبَتَ

rbرغ نواف ٠ نم لك يف ةقذرغملا تالاا يف ردي ها  
 1 5-5 ي م

 بعشق « وَيرْيَحَو ِهيَماَتَم يف ٌئِملعْلا نامرلآ حض َنْيح هقول اَهيلَجْيَم « نمر لكل ٍةقْوُرْعَم
 نو يف ٰیصقتسبو « قئاَقحْلَا م مي ُثَكْذَيَو ز ءال اًمْحَتْسُم ِلْمَأَو خيراتل 81

 واب ام َلَوَأ َةايَحْلأ ُلَواَنتَي « اًعِئاَس اًيعْيبَط ايد ِناَمْيِإَو رفك نيب نم َصِْخَتْسَيِل « َةَفِْعَمْل

 لاس امار ُفِعاَضُيَو « ِةَحْيِحَّصلَ اهتياَع ىلإ مْلِعْلاب جَو « ملا راب اهب

 ُبِهاَذَمْل ]أ اوت لآ ةلروجتلا ةَيئيّشلأ هذه وللا یان اَسْنِإ ف نفعت ' « ةّيعيبطلا

 براقع واذا كَل يقو + اهني اوت ر وني ا سا ی لیلا
 ا

E 

 و

 . ا دع نإ لإ نيتك ل أتت ُثْيَح ْنم ًأَدَْ : اًهِتَرْوَد ْيِف ةَعاَسلأ

 ةنس لوألا نوناك /ربمسيد ٠١ = ه 7707 ةنس ناضمر رهش ۳ . ۷۵ : ددعلا  ةلاسرلا» (#)

 . ۲۰۹۳-٠٠٠١ : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا ءم ٤



  EAملقلا حو «

 دايز ٍناَسْنإلآ ريت ُلِواَحُي نَم رع اوُرَجَع ذقَو هزز يف َنِِكاَرتشالا ُبِرَطْطَ
 اوربت مها ولو ؛ َلْئاَسَرَو بت َبَهْذَم اَيْنُدلآ ٰيف ْمُهِبَمْدَم لاري الو ؛ وِباَّصْعَأ ْيِف صفو

 ٍةمظْنَأْلا عَدْبَأَو ئَوْقَأ نم اًَِمَع ماظن َرْهّشلا اذه اذار « مالشإلآ ْيِف مْوّصلأ ةَمْكَح
 اًضْرَف سالا ىلع هم ميرا * هضرفت يِراَبْجِإ رق موصل اَذَْهَف ؛ ٍةَحْيِحَّصلآ ةيكارتشالآ

 َكَلَم ْنَمَو « ٍرْيناَنَدل َنِم َنْوُيْلِمْلا َكَلَم ْنَم ْمُهْنِم ٌءاَوَس ٠ ْمِهِتِطاَوَب ْيِف ٌمْيِمَجْلا ىَواَسَتيِل

 ْمهِئاَيرْبِك باَهَذ يف اًعْيِمَج سالا ْئَواَسَتَي امك ؛ ايش ڭلْمَي ْمَل ْنَمَو « حاولا يشل
 2 7 و

 ٌيِعاَمِتالأ ْمهتْواَفَت ِباَمَذ ْيِفَو ؛ ملم لَك ْىَلَع ٌمالْسإلآ اَهْضِرْفَي لأ ةالَّصلآب ةيزاَسْنإلآ
 "ا ي نم فرقت يزل حو 00 ”مو د" ؟ راكم سا رو

 نأ ء حوض رو لك وات لَم روک ةيِناَسْنِإلا سفت ُراَعْشِإ هب داري یراق

 *ف سالا ْىَواَسَتَي ّنْب ينج اهنا ىلع نوح ا اَّنَأَو « انف ال ايلا ارو ةحبحصلا َةاَيَحَْل
 3 ت

 ُنْوْعَراَتتَي َنْيح ال دحاَوْلَا مالا ساسي َنْوُفْطاَحَسَي ن ّنْيحَو « نوفلتخٌي نح ال وكل رس ِِ 2 همك” ثر 26 e دس

 . ِةَدُدَعَتْمْل ٍءاَوْهَألآ ِساَّسْحِإب

x 

 لَو « ْمِهِباَسْنأِب الو « ْمِهِلوُفعب ةَيِئاَسْنإلا يف َنَوُفلَتْحَي ال سالا َتْبَأَر َتْفَمَح ْوَلَو
 لْفَعْلا ىلع ٍنْوطْبْلا هذه ماَكْحَأَو مهِنْوُطيب َنْوُفلَتحَي اَمّنِإَو ؛ اوُكَلَم ام الو « ْمِهِتاَرَمب

 فليح اًذإَو ؛ ضْألا نع يملا لفعلا وهو « ةتياتنإلا ةت نبا ني ؛ املا
 . زذ ملو قي ملف مْضَهْلا وُ نم هم نطل م « ةرْوُرَض نف اَمْدلَو طبل

 : 3 هيف سالا ُلَعْجَيَو « ٍبْيِرْدَتلَأَو ِبيِداَتلأَو بيدها ُمْوّصلأ ُهُلواَتي اهله ْنِمَو

 وحق ٌرمَألا ْمكْسُيَو ؛ ٌةَدِحاَو ةَعْيِيْطَو دحاو ٌّنحَو ٌدِحاَو وعش الإ | مهعْيمَجْل َسِبَل

 كج يف ةّيِبَصَعْلا هيشاوَح َرَح كسي هماكخإ يف ْلاَبيَو « ةَداَمْلأ نيَو و نطبْلأ اَذَه

 : يعم نم فت كح الو ايت اهني

 ضرألا ٍقِراَشَم ْيِف ُسْمَنلآ اهب سَ ةَدِحاَو يسْفَن ةَلاَح يف اهلك ةيزاَسْنإلآ مضي اذهب

 عبشیف ٠ اهْبَلِإ وُعْدَيَو ةّمْح محلا ملعب حولا َتْوَص اهلك ةيِناَسْنإلآ هذه يف ُقِلطُيَو « اًهبِراَعَمَو

 اا

 . ئاخ اَهُعْمَجَو « ةَراَجْيّسلِل اَهاَنْعَضَو ٌةَمِلَك ٌةَملَك ةئئخّدلا )1(



 ۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ةركفلا كي يه حل نر ةثكارتشالا بم يو ام لَك يه كيم ةرخف علا ذهبان
 ؛ ويرم علا ىلإ قتلا تانيطأو يعنون ريق يلا اراش اهن ن ْنْوُكَي ْيِتْل
 امه نذل نْيَسمّتلَ ءو ةاَيَحْلَأ ٌءوُدُه 056 « (ةاَراَسْمْلاَو ٍناَئْئِمْطالا) : ٍنْيَذَه نمو

 ّنم َةَرْكَفْلا هذه َتْعَرَت َتْنَأ اَذِإَو ؛ َيِناَسْنإلآ عاجلا اده يف ُباَجْيِإلاَو ُبْلَسل
 اًنْئراَت ّيِناَسْنإل خْيراَتلَ ٍلْعَج ِةَكَواَحُم ٰيف بعل نم م اّن هلك ُْبَهْذَمْلا اًذلَه يق ةّيكارتشالا

 . هَل ةي ال
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 يف مْيِظَحْلآ يِعاَميجالأ ٌرسلآ ضْخَب :اًذئَعَو « مآل نع أكنت ةمخ نأ سلا ِدعاَوَق ْنِم 2
 نع ٍءاَذِغْل وشو ءال علم يف « ي يقتل لك نقدي « ةلَبمْلا دس غلاب ذإ ٠ ٍمرّصلأ

 مم هو

 الو « سلا يف ٍةَمْحّولآ ةيِبْرَ ل ةيِلَمَع ٌةَقْيِرَط هذاَهَف ؛ ةٌقاّطلآ ٌرخآ اهر دم عيش هْيشاَو َوَحَو نطَبْل

 ٌةَّصاَخَو < ُءاَيْمَحَو ٌةَرِصْبُم : رَت اَمَك ِناََمٍْرَط اَمُهَف ؛ ُثِراَوَكْلاَو ٹاک الإ اَمر ةقيِرط
 : اف َْلَحَو ماظن َلعَو 2 ٌةَماَحَو

 لالا ٍةَيئَسْنإلآ ةَمِلَكلل ضا . ريما ئاج ٌيَعلآ عِئاَجْلا ةَمْحَر ْتَشَحَت ىتمو
 لسا

 ٍرْيَمْلا َتْوَص هريمض يف نعل عمي ؛ ِةّكاَمْلآ َلَع سلا عر زاَولآ مكَحَو « ٌذِفاَلآ اه اهناطْلُس

 هيت نو رقم ال ثلا نِ الط لب ٠ ءاجَرلأ نِ الط ثم مسي ال م . ٠ ئيليغأ » : نوي

 . وال ٍلْثِم يف ناک ْنَم ىَلَبمْلآ يساوي امك « ِيناَعَمِل ةَباَجِيْسالَآَو
52 

 e ت و سم6 دع 4 1 0 0
 ني َفَذحُي نأ ئضفت يتلا ة ةيمالشإلا ٍةرِجُْملا وزه نم بجا ةيجالصإ ةزجعم هي

 و ؟ "”سفئلا خيرات مَلَحَم ْيِف لجيل ٠ ِةَكَس لک يف امي َنْيِ الث نطبلا خيرات اهلك ةيزسنإلا

 ل نا يق شل ذخ نک یکجا ب ةيضاَير َةبسِد لاه نأ نقيم

 ٍسْنتلِل مسجلا ٍلاَمْعَأَو : مسجل ٍسْفَنلآ ٍلاَمْعَأ يف هَمَمحَتم

 ا نتو ماقيل ع ةر ةَ لَك يف تطل هٌضرْفَي يذلا ئيْحّصلآ ُرهَّشلآ نأ

 ةفمحتم ةبنّتلأ ِهذنَه ناو ؛ اًرهش رش

 « َناَضَمر رَ نفنوف امك (ناغبلآ َخْبِرت) تلا مح امف « ذم اده سولا فص ةَ )9
 . لكلا ٍدْيِعاَرمِل ارييغت َمايَصلَأ اولَمَج َْنَح « ٍراَهَنلآ يف هوم ام ٍليَللا يف َطَبلأ نوصي ْمُهَو

 . َُدِئاَوَف ْمُهْمِرْحَي ْمَل َكِلَذ ْىَلَع َمّْصلأ ٌنِكَلَو



 «ملقلا يخ نوا ع

 مْسجْلآ يف مّدلآ ِةَرْوَ َنْيَب ةقالَعْلا نم ِتآ كلذ ََّعَلَو ؛ مج يف يصل ملا ادخال

 ورو قورعا حنت ذإ ؛ ٍقاَحّمْلا يف َلْحَي نأ ىلإ الاله نْوُكي دن ِرمَهْلا نيَو يناَْنإل
 « ودار ىلإ دول ادم ماد ام رمق رون نم( I سل
 رَمَقلِل نأ تبث ادو . اَماَلََو ةَءاَضِإ مدلل ناك ىَنَ < ْئِناَنلَأ فصلا يف (ُرْرَجْلَ) اَهْعِجاَرُي مث
 ذأ يف ةمْكِحْلا بجَْأ نِ ادهم "ورز مّدلآ دم َيِفَو « بصل دارا يان

 . ِهِرْيَغ َنْوُد اَيرَمَق ارش د ماَيّصلَآ َنْوُكَي

 رس 2 ا ر »و و ّْنعَم ع
 : 1 َباَبْنِإ عم - و ءارخ سید هتيؤرل موصل ٠ بوُجْوَو ٍلالهْلأ ْيِئاَرَت ْيِفَو

 ف ٌيراَمَّسلَأ عاَعّشلأ ا ا اَمَنَأَك ٠ اَهْنالْعِإَو ةداَرإلا ثابثإ  اًهِناَلْعِإَو الهلا 5 م ” هرم
 : ٌربْلاَو ةيناًسإلاو ةَمْحَّرل ٍضْوُرْمل مالا ٌيِناَسْإل

 اهب اييِوُقَتَو ةداَرإلا يزن يف ُهلَمَع يهو 0 ٌةَريبك ةمكح اَنُهَو
 « ييِناَويَح هَل هتاَوِهَش نم هرابټخآب عيت ي ْنَأ ىلع مٿ تف نزل نعل برسل
 ر ر ا یکم نام یی عاتيمالا ىلع اًرِصْم يق فديو
 وُدْمَت الو « ُلَوَحَتَت الو ريع ال حسرت ةتباكأ أ ةَرْكفْلا باسكال سفن ةقيِرط َلَصْفَأ كلذ
 . ةَريِرْعْلا ْيِداَرَع اهِيلَع

 قوق 3 ةَيناَسْنِإلَ ْيِف يه < ٌةيِماَس ٌةَيِعاَمِتْجأ زلم م اَلا ةَداَرِإلَ ّنم هرقل ۾ ولله ُكاَرْذِإَو

 ا ضر ةدارإلآ يف اهلل « اَهَرْوُرم ة ام ركل ضعت نذل يفق ٠ مولا كلا لن

25 

 يالت ُدِجَت « مَمألآ نم أ أ ا ينو « نول نم نونا يأ يف زطنأك . فح َقّقَحَتَتَو رحل
 َةَدِحاَو َةّيِسْفَت ةَركف رَِلَواَرْمَو ٍبْعَّشلآ ةَداَرِإ ةيبرتل اًضْرَف تصرف ْدَك َهَنَس لك ْنِم اَمْوَي ف

 هدي اَلاَيَح ال « ٍناَسْنإلا ٍلَمَع نم ارج دونو َعَسْرَتو رقت تح اَهناَسِبالُمَو اهِصِئاصخي
 . ازمه سأرب

 ْلَهَو ؟ ةدارإلا ننوت يف اساسا اَهْولعَج يي ِةيِلَمَمْلا ةَصْرفْلا ةَحاَِإ يه ءَ تَسِبل

 دايز ف نب رثأ ٠ اًرذَي ٌرْيِصَي ىتح رَمَفلأ ةدايرلو ١ : ؛ ناوي يف ظحاجلا لاك ) )١( 0 2 E مع ل rer 1 ر
 . ٍتاَبْوُطُولأ ع عْيمجَو ةَغمْذَأالأَو

 ِءاَمّدلَأ
as 



 33 يعقارلا قداص ىفطصم

 ةَداَقْنُم « هركفل َةَئِعْدُم ِءْرَمْلا ٍتاَوَهَش ُلَمْجَت يح اهرم نِم ىَلغَأ ٠ علي امي ٌَداَرإلآ غل
 ؟ ارمان سلا لع ريس يلا نجلا اقر « يف هيف ّيسَْلا عزاَوْلِ

 نك نأ ُهاَنْعَم لآل « اًعْيِمج ٍضْرَألآ َلْمَأ يمالسإلآ ُمْرّصلآ اذه ّمَع ْرَل آو اَمَأ

 ْنم مّلاَعْلا ريهطتل « ةئّسلأ يف الماك اًرْهَش ةروَلآ نالغإ ْىَلَع اهلك ةئناَسْنِإلا نم اَعاَمْجِ

 ضن ا ُلْهَأ اَهَسَراَدَيِل ةّيسفكلا ةَلأْسَمْلا س و « ويف ٍلْخبْلاَو ةرثألا حمو « ِهداَسَقَو لئاَذَ

 هسْفَت ٍقاَمْعَأ ْىَلِإ ةَأَرْمأ لك ٍلُجَد لك طبي ٠ ءرلؤطب ٍرْهَّشلأ ادله َةَدُم َةيِلَمَع َةَساَرِد

 هيشج ةع يف يف مهي هيلو رققلأ عَ اًمْعَمَو و ٍةَجاَحْلا نعم هركف ٍعَنْصَم يف يتخيل ؛ « اًهِتِماَكَمَو

 يناس لآ تاجر َكِلدَو َكِلَذ نم ملو « ةدارإلاو ي تابار ربصلأ َيِناَعَم - بتلا ٰيف ال -

 . ةاَواَسُمْلأَو ةّيَرْحْلَأَو ِءاَخِإلَأ ّيِن اَعَم َكْلِتَو هذلهب َقّقَحُيَف ؛ ِناَسْحِإلآَو ةاَساَوُمْلآَو
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 مايا هم: e مزل لاق ان ُدلآ لع ْتْقَرْشَأ یم م ؛ سرلا يف يك ماي وه هَ

 سفن لاح هلك ماعلا لوف يتعب نم ال ْمُكِتعْنبَط ْنِمَو « يايا نِم ال ْمُكِسُفْنَأ نم
 ا دانا ٍِراَكَمَو رومال َيِلاَعَم ىلع اهِتضاَيِرِ نَا اًهيف دعي « رمل َةَعِلاَب

 امك يمول اهِماَعَط نم ْتَعْيجَأ 8 اهرب ‹ حلالا اَهِهْجَو ريغ َرَخآ هجو ىلع ايل

 َيناَعَم ثَمِْلأ اَمنأَكَو «َوُه عرف اَمَك اَِتاَوهَش و اهيا ن تع امك وم عاج

 - اًدِحاَو اًمْوَي لَو ولك مَلاَمْلا يف هاَيحْلا َرهْظَت ْنَأ دباو َلَمْجَأ اَمَو . َوُه اَمر امك یوق

 ؟ كس لك نم اًرْهَش كلذ ىلع اهب بكف ١ ... ١ ةن ادب ف ةا
 فس

 ْنِم عاَمتج الآ ٍرْيِهطتَو ؛ ِسْفنلا يف ذ نَحْلاَوٍرْيَْلا ةَرْكذ خرس هيِلَمَع ةر و اإ
 + اقل ًمرِهاَع نف ةمزُكشملا ةيناَوْيَحْلأ ِةَعْيَطل هذه درو ؛ ّيَداَمْلأ ٍلقَعْلا ٍسْياَسَح

 وُمْسَيَو « اَهَرِعاَشَم رهط هس اهنطاب نم ٍنْوُناَق لإ - اَهنِطاَب يِ ِنيِناَوَْلا َنِم ِةَرَرَحُمْلاَ
 ْنِم اريك ُفِذْسَيَو « اَهِتاداَيز ْنِم ُبدَهُيَو « امانا ْيِناَعَم ىل اًهُفِرْصَيَو « اهِساَسْحِإِ
 ُبْذَتْجَي ام ةَقِرْشُم ةيفاص اَهَلَعْجَيَف < « ةلوفطلا ارب نم وخت ىآإ اهب عجزت تح ٠ اَهِلْوصم

 نأ سلا يف هبا ةا لَم نم نا ْذِإ ؛ ٍقاَرْشِإلآَو ِءاَمَّصلأَو ٍرْيَحْلآ ْيِناَعَم ْنِم اهيل

 لشكل

 م

 ةيصخم رهشلآ اذل يف ُيَقئلاَو ئرخُألا رکفلآ ّنِم اًهِتَعْيبَطِب لصتير اًهُمِئالُي ام اهيل وعدت

 . ْتَعاطَتْسُأ اَم َكِلَذ نم اَهَء اب يت ي مف « اَهَدْحَو رْيَخْلأ ةَركف ٰيف



 « ملقلأ ئخَو» £

 ْيِف ةعْيبطل أ لؤصفك اسمن لصف وه لب ‹ رهشألآ ّنِم اًرهش َسْيْل ةقبقَحل أ ىلع اذنه 2 ُُ ل < سمع هي * 0 م 5 2 4 وم كس تكرس
 ا 52 هم وص ر گو م م e مم رص عى 5 ص

 تنو ن 2 يذلا وجلب اًينّذلأ ىلع هلؤلح يف ءاتشلأ لصفي هَبشأ هللاو وهلو ؛ اهنارود

 2 « سلا رخآ ىَلِإ اَهَدْعَب اَم اهل َلِياَسَوب ةاَبَحْلأ ُداَدْمِإ هِلَمَع ْنِمَو . ُتِيْعْلاَو بسلا
5 

 ْنَع حتفتلل ة ةَعِئبَطلآ ُداَدَعِإ هتیاغ نمو < ةَفْحْلأَو شاَمالاَو َهبالَّصلأ اَهَبسْكُي نَا ويضاّير

 هولي ْيذَلأ عير يف اهِِطاَ ٍلاَمج
 فرص اَهْعِدْوُيَ ةَيوَنْعَمْل اوف ْنِم مسجل هب رخي ن يل رول اذ نأ انچ بوق |

 7 د ویر رار روق رص 2,  م دنا د

 لْجَسُي هنأكف . ةئملأ يف 8,17 ةدئافك َةَنَّسلأ ماني يد قالا لا الم نأ اذج رووا رع 6 ا سس ا ا ا ی 0 8

 ةَيوَتْعَمْلا هتوق نم 8,7 ةداَيِز َةَنَس لك ْيف“ , وحْبرَو هتوف ٌباَسح نمؤملا باصعأ ْيِف مما go E ر و 2 سا يي سام مس .

 احول
el o2 lug يح 1 2 1 وكي ہک 7 rit so 39 

 ةَوقْلا هذلَه ردت فيك فرغت يبل ةّمألآ يف ْنْوُكَي اَمَنِإ ايدل هذه يف ئاظعلا ٌرحسَو

 لع نوي اوناك : َنْيَذّلآ َنْيِلَوَألا اتفالسأ وس َوُه َكِلَذَو « ِةَجاَحْلآ َدْنِع اَهّدِمتْستل اَهَرَْون مو ها o“ ر

 ةحلْسَألاَو دال ٍنِزاَحَم ف َمَْيْلأ ئَمْظُمْلا ٌشْوُيِجْلآ جت اَم ْمهِباَصْعأَو ْمهِئاَمد يف ِرَمفْل

 ةَرْيَخَّذلَو
37 03 0 

 ع

 ةيآلآ هذه نم ُدَتْجَرْخَتْسأ منَ ؛ ٍمْوّصلأ ِةَفَسلَف نم لاقل اَ یف ُدتْرَكَذ ام لک

 ةروس 11 45 وُ مکمل مڪي هرم تريلا لع بیک امك مال يصل ھڪ ع بيك » : ةَمْيرَكْل

 اهن أَم اَنَأ ایا أ , « ىف » ننعم اَمنَأ ىلع اَعْيِمَج ُءاَمَلُعْلآ اَهَمِهَق دقو . ١۸۳[ : ةيآلا /ةرقبلا

 « دم هتعْيِرَش يذلا ِناَويحْلاَك َنْوُكَي نأ سفت ىَلَع ملا يق مْوّصلَف ؛ « ِءاقتالأ » نم

 لم هتعبيطَو ِهييِناَسْنِإ ْىَلَع ُمَمَتْجُحْلا يقو ؛ ةَعْيرَسلَأ هذه ٌداَوَمِب الإ ايدل أ َلِماَعُي الأو
 . فَلَا ىم للقلب الك ولا غي : ب : ٍناَسْنِإ عم رامجک ن ٍناَسْنإَعَم َناَسْنِإ ْنْوكَي الق ٠ ع َكِلَذ

 ُلَمْعَيَف « قالخألاو عاّبطلا وزنه ْنِم ُتِريَس يذل لْيجلَأ وه هفلخ اَمَو ‹ رقالخأو هعابط
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 ۳ يتآلأ ْيِف رضاَحْلاب ُلَمْعَيَو « رضاَحْلأ يف هس

 2 000 1 ا

 ادئَهيَو ؛ ٍةلْبِصَق ٍبْلَجِ ليَ ءان « ٍةَعَفْم ٍةَعَفْنَم بلل ِرَرَض اق وهف ها اًنحّرْس ام لکو
 ةفَسلفلا الو ملعلا الو ناّيبلا يا ٠ يلع ةي ةهج ع ةَمْئِرَكْلا ةيآلأ و ٍيواتلا ناسا داس ا 201 06 2 مه اسا / e 0 وع 2 م a ع

 مَعَ « ٌةّماَع ٌةَِناَسْنِإ ةّيِعاَمِتْجَأ ةع برش هلأ ىلع ُماَيَصل ُهَجَوَتيَو ؛ اهظفل رم َلَمْكَأ الَو جواب
 تار او دومه سر ب 2 7 ر هكر e م و 2 3 ص

 اذنه ةذفاّنلأ نْيِناَوَقْل عم“ ناك اذإ لإ ُملاَعْل بده ا ؛ هسفن دوش ءاميجالا اهب

 و و ا عانا را ا نؤناقلأ ص ر م2 1 TT رو 2 و او

 َةَسَرْدَم » : َكاَمَسَل َكِيَقِرْعَم ّقَح ُمَلاَعْلا َكَفَرَع ْرَل ! َناَضَمَر َرْهَش اَي َكَمَظْعَأ ام الأ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ِةَميِرَكْلأ ةيآل أي دنوي هنآ هت َرخَتسآ يذلا ليوا ادله ْيِف ِهِناَرِجْعُم هم نيو « اًضَْب هب نارا رق 6

 : ةيآلا TIE KE ري نيب اموت مث لبق ادو ل : (سی) ةَرْوُس نِ e رک سرکہ ر ب م ت سے
 . 4٥]

 داف اَمِئاَص مكذحأ ناك اإ (ميجْلا مب هج ْموصلأ الإ ١ : لل يللا لوق لبر آ اذنه ىلإ ُرْيُْيَ

 : مقر « يراخبلا] « مئاَص ْىّنِإ « مئاص نإ : قلف هم :َمَئاَش وأ لبق ۇرا نإَو ‹ ْلَهْجَي الو تفر

١9١5 u A۹8مقر « يئاسنلا ؛ 7157/14 : مكر ‹ يذمرتلا + ١) : مقر <« ملسم ؛  : 

 دتسم 7 ؛ ۱1۹۱ . ۱۱۳۸ : مقر < هجام نبا ؛ ۲۳۹۳ : مقر « دواد وبأ ؛ ۲۲۱۹-۳

 TYPE ¢ ¥441 VVAN .الالا» YI الفد »61¥ ‹ 10¥ £ : مقر ‹ € دمحأ

A NY CA Eo1۸4٩ : مقر « 4 كلام أطوم ١ ؛ ... و ۳  › 

 ٍ *Y]. > ۱۷1۹ : مقر « يمرادلا ؛ ۰

 ( هّساَوَحَو هيناَوْيَح < رش يقيل ماَص ذآ هنا مهاَّلأ دقي نأ داَرمْلآَو « ُناَسْنإلآ اهي يقي ب ةياَوْلأ ُهَبجْلأَو
 ْيسْفَن يف يا ؛ ٌرّشلاَو ٍلْهَجْلاَو ٍسْحُمْلا نع ِتئاَغ نإ : ْيَأ ؛ ؟دِئاَص ْىَنِإ « ٌيِباَص نإ :  لوق

 . ْييناَوْيَح یف تشو
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 یر عض ع 00
 _ ھی ا 1“

 ةييووألا َةَييَدَمْلا اوُسْرْدَيِل ةّبْْوأ ءاَمَلع 0

 رغما ىَلَع افت ناك ْنَمَف « ةايحلا ٍلاَوخأ لد تالخألا ٍلْدَبَت ىلإ ُهينَدَمْلا ِتّهَنْن

 ْىَلَع اًرِجاَف نوي نأ هَل َراَج ؛ ُدْعَب نم رسي مث « ِهّدَّللآ نوف اَسفإلا مرح قالمإلار

 ِهِلاَم نم رايد لَك يف َحَبْصَأ ْنِإَو « ُلاَمْلا هب ٌحَّوِطَتَي اَم َدَم ىَلَع ِهرْوجُفِل َحَعَسََي نأ ٠

 ' فتكا يش يق نش

 « م 198 لوليأ /ربمتبس ۱١ = ه ٤ ةنس ىرخآلا ىدامج 1١0 ٠ ١8 : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . 1585-١545 : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا
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 دق ُهَئاَحْبُس هللأ ناك ٠ ُرَحآ مح ُهَلَف رصَقْلأ هبش ؤا رضا يلو نم هَ مئ 2

 ْعَم اًنْيَشَو « رْييذَت قرط وق وأو « سن ت ةيآ هنيوكتو مدو همظَع َء ْنِم َبّكَر

 . ِةَقَبَط ىلع ةقبطو « ٍءْيَش

<2 5 

 طاب يف هليو هيلع يتلا ينو ييزو قلُحْلا تابت رع مالشإلا كلر
 ّنِم دب الو « َةاَيَحْلآ ْيِف ِدْوُدُحب زی مق اعنا ف مؤذ ا أل ريتاج جملا

 : ةت دعم ال ريق الو « ريت رو الإ م صَو دوك ال نَّيَح « وِذاَعَو هذه یف طِبّضلأ

 يفك نم ىر ام مب الإ لر الو ُةاَيَحْلآ ولعت ال سَو ؛ ٌةَحَلْضَم ايف الإ ةَمْكِح الو

 ٌلْدَتل ٍلِزاَنلَأب ُلِرْنَت 7 يلا يه اًمِتاَذِب َيِهَف « اَعَم اَمُهُكٌرَحُتَو اَمُهْعَمْجَت ِةَقاَلَع يف انش نازيم

 . ةَئِنَدَمْلا هِذَه ُينَدَم َوُهَو ةَئنَدَمْلا َنِم مالسإلاف ؛ ُهْنَع َنّيبتل ْيِلاَعْلآِب ُلْيشَتَو « وْيَلَع

: 0 2# 
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 لدن لَو « هيلع ةَرَدَقُم َة ةا يي ناتنلا يف مل ل او يلو مط هدام ريت ن الإ

 ةَداَمْلأ هلم لمَ َنْيَبَو ؛ 3 اهْيَلَع ةيضاَق و اهل ةف ٌةَقَدَصُم يه اه فو اًهدِج ُدِجْوُم نَا ةيهنلإلا ُنَئْسلأ
 عع م 7 7 8 a 2 ع 2 2 رر

 هلك ةَيِناَسْنِإلَ خيرات جت راَرْسألا هدله يفو ؛ نيوكتلا ٌراَرْسأ نو انف اهني لّمعَو

 . مّدلأ ْيِف اًحِباَس

 مَن دوك ام ىلع ةَمَكْحُم ٌهَدَّدَحُم يهو « َيِهَلإلآ اَهَلَمَع ةئناَسنلآ ٰيف ُلَمْعَت رْئاَرْعْلا يه
 زا

 للا نر كي هت ْنِمَو ؛ يعزم اهِعْمْجَمِب تقل اتاك « اهب ٍفاَيخآَو انواع

 . هطبضك طْبَضَو نوكأ ةَدَقَك ةَرُق ىَلَع ايه انْوناَق ُهاَنْعَم يف ٌحْيِحَّصلأ

 ٌدَنْسَأ ره اذإ هضراَعَت يل َةَداَمْلأ لوح ن نأ لحل ْعْيِطَتْسَي طبضلآ اًذلَمَو هرقل هذلهبَو

 ره ْذِإ ء َكيَعاَط يف هلآ الإ“ َْدَق رهف . َفْعض وأ نال َرْه ادا اَهَعَم ُلَوَحَتَي هّكَلو « َبْلَصَو

 لْيِدْعَتلأ َةَوَف هنأ امك ٠ 2 ا



 « ملقلا يَحَو» ثق

 ِعوُمْجَمْللَوُه ٍعْوُمْجَمِي سفت تاد ف يقم هرقل ذإ ,دْزَمْلأ يف ةاَيَحْلآ ِرَهظَمِب َةَربِع الق

 يافا نيب جوي ولا اذه ا نفح ول نر كلم ٠ نخل سي

 راع ارنا الإ دْرَقْلآ ُنْوْناَق َسْيَلَ ؛ ئرخأ نسب وسفن عوتلا يف وكاله يِ كلَ ئاد

 تيب لآ ىالخألا ىقبت م « ةَفِلَْخُم بابن لَ رل لوحي نأ نكذُ اذهب ؛ یر امك

 اَتَرْوُص ىلع ةَباث عْوُمْجَمْلآ نيَو

 اَهُماَوقَف « ِداَرَْأ ىلع ۾ م دلا مك اتيت ين يج « دارا نفاه كع قون

 ُرْيَغ ال ٌيِعاَمِتْجالأ رابتغالاب

5 
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 « اًمْيقَسْسُم ناک ام ام يولي « سائلا ِباَدآ ْنِم ِيَلَع عَمْجْملأ يف ٌداَسَمْل قي نيج
 يف محلا نرو ُمْوُقَيَو ‹ ّيَعاَمِتْجالأ ريمضلاب الآ ٌحَرَطُتَو 5 فالو ةبلاَْلا هبتشتو

 اَلَو « ِتاَمّرَحُمْلاَو ِلثاَذَرلأب ُهَنْوُرِتَْي امف اَمْيِف ةربِعْلآ ْيِرْجَتَو < رگنُمْلاَر يرق ْىَلَع ْمِهِعاَمِتْجَأ
 ؛ ةَداَعْلا َلَحَم يف لِيَ ِنُْئاَقْلا عقؤمي مهم َكِلذ قبو ٠ ممد ام الإ سالا ت تحيي
 دك ذإ «يقتتح يف دل لوك نيد او « ورق نع ملشلا يش ام ال ماعم 7 بص بور ما اه 0 9 سل يم ا ماس ب مالو
 َءاَج سالا لامعا نم َمَقَو اَمَتْبأَف « ةيِعاَمِتْجالَ ٍهِرِهاَظَم لَك يف اَعّدَصَتم الإ ادب يال

 . لوألا سيما ريع نان مَلاَع ىّ مَلاَع نِ لق هئاکو « امو ذآ أ اروم

 ةّوَق ْمُهَف َكِيلْوَأ اًمأف ؛ ءاَمكُحلأ َنِم داَرفأ اين اإ ةدعاقلا هذلَه نم ذش اَمَو رو و 002 ر هيّ يم مس سو كي K2 OTT 7 iz ا i لل
 وا ف ل ع سأل 7 3 0 و © دو ہل مك م م

 وب قّرطتيو ١ خيراتلا يف . أ هب جهل إ مهدحأ ٹي ال ا
 ةَ

 هتعيرش ال ‹ نْیکاَربلاو لزالزلاو فصا | اَهّيلإ مهدرطت ام ةدي ٍدَج ٍلْبُس ْىَلِإ نس و ۴ 2 3 A. 0608 2. ef سا ى ا دک ور

 حم اهر ةتكنأ ةواتنإلا وذم يف اعياد مه هرجا اكا اأو + ونواب اظلم لو شي سوا هيد ل كر” مع ora ا 409 ےس
 همس رر ك IH و سما ر ا وا

 ْيف ٍلاّبجلاك َةَعَنَمَو ةمصع مهسفنا ٍتاذ ْيِف مهلف « مهسفنا يف اهزارحإو رزونک ظفحل 25 هنا اع نس عدس 0 3 3 | ِإ اه
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 . ضْرألا تاذ

 ِتاَبجاَوْلا ْئَضَتْقُم ىلع ةَدْزفْلا ةيصْخَسلا مظلل هَق ةقيرطلا ّيِه يار 2 قالخألا



 ¥ يعفارلآ قداص ىفطصم

 رم 3 تاَبِجاَوْلَ هَذه ٍلَمَع نم م نوي اَمَّنِإ اًهِيَف ُحالْصِإلأَف < ةّيحات ْنِم

 مكب يذلا ٌنْيّدلأَو َوُه طابق ؛ اًنِطاَبَو اًرِهاَط ٍبْمَّشلِل ّنَأ ْيِدْنِعَو . هيّ لع َنيئاَقْاَ
 إ بِيَعْلآب ملا نابل َحْلْصي ْنَلَو « َميَِجْلا مكب يلا دونَ وم هرِهاَطَو « درا 2

 ت ةتندَمْلا يف لالا أ ٌمضاَوَم نبت انه ْنِمَو ؛ هلم بيلا لصتملا ئيلا مكا كلذ

a 

 د هست ٍتاَذ يف اهب دِساَف ُدرَفْلاَو « طاب دود ٍبْمَّشلآ رها نف يه ؛ ةدنِدَجلا ر وألا

 نْيِناَوَْلاِب ٌيِعاَمِتْجالآ ءِرِهاَظ يف اًمِظَعْنُم اًحِلاَص وُدْبَي َكِلَذ َعَم ُهَتكلَلَو « ِنْيَدلآ َنم َنَلَحَت َوُه

 ريع اهلل ؛ اهب اًوعاَس ٍقاَلْخَألآ م ام ام حري الق « ُنييناَوَقْلا اهضِرْمَت يلا ةَماَعْلا بادآلأبَو

 إنا ين الو فكم اهب ٹکا إال اهب ُدَتْعي اقل ُهدْنِع نوَ ال مٿ ويف باٿ

 هال لوح ادن كمني لَو . تالا دوه تلاَح اد ةَملؤُم يهو ٠ ةرَصَم اهني تا

 ٍَعَل ئف ِناَتَمْوُدْعَم ةليذَرلَأَو ِةَلْيضَمْل ايكو « اع ئاَوْهأباَلِإ ديم رَ هنطاَب يف ٌقَلَطُم

 . ٌنْياَكَوُه اَم ُبَبّسلآ نكي ‹ َحاَجَتلَأَو ةّدَللاَو عاملا هي ةَياعْلأ ذإ؛ ِتاَعَرَتلَأَو ِءاَوْمَأل

 ُمُهَرْئاَك ْوَأ اَهِيَف ناّيذَالاب 7 35 اَذِإ ةو يف ُنْيناَوَقْلآ مْوُفَت نلف اهيو

 نم فِئاَوَط يف ىمظْعلأ بزحلا ُةيِْفَع تّلَعَف ام مهنيغأب َنْوُرِصِني َمْوَيْلآ عُمَر ٠ َنْوُدِحْلُمْل
 يزف ل دن ا بلا دؤعما قب رز حق اًهِناَمِِإ نم ْمُهَسْفْنَأ تَيَرَح ْدَق

 ِلاَ روِبملاَو ءالشأل آَو مدل أ حي يش د لك يف يير ةلتاَُم ةبراَحُم ُلاَرَت ام ٍبْرَحْل

 و قغ ننی خب هئِكنلَو  مَمَأَو تأ َنئَب ْبْزَحْلا ٍتهنأَو .. . لاَ
 ضأ لك يف اونا ؛ ْمَمألا اوُحَوَدَو ا اوتو « َنْوُمِلسُحْلا َبراَح ايفو

 يناهز نوه ام بزلا يف وأ ءار ني ناو بلا موتالخأ ةو موني لدم

 سَ الو « اهفرتب ةايَحْلأ ُهُفْحَتْسَت الو « لوحي ال يذل مطا تا َكِلَذَو ؛ ملَّسلأ
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 ةئيلْقَعْلا مهل يقبل « ابنذلآ وب ْتَقَدَق ام لك ةرْيِخَألا ٍبْرَحْلا هذ َّلْهَأ ْهُه اونا ْوَلَو
 ا 5-5 اع ٠

oAدود ا ا ير ركل ا اإ2 هي ير يكس سمح سكك هد 3س هي 2م هج  
 دودح ىلع ر ا تب أ هنطاب ناطلس یف هّيلَمعَو امنإف مِلْسُم لك نال « ةّيوقلا ةئمؤملا

 38 0 س س 2 و 1



 «ِمَلَقْلا يخَو» 444

 ِةَعاّسلأ ّنْيَي اَهُدَهَعَتَبَو اهب رمت لازت ام ةَداَرإلل ٍةَسراَسْلأك اپ آَمْجَيَو « َرَخآ اري اهب

 . ؟"9ةَعاَسلاَو

 لحاَسلأ يب َيِقَب ام ُهَرْيِضَي ْنَلَف ُجْوَمْلا يج اَذِإَف ؛ لحاملاو جْوَمْلَاَك ُنِطاَبْلَو ٌرِهاّظلآ امو
1 
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 وش كيل... جاك ام ادل اأ . ألا تابع يف هداَضَ ازد توام ور
 اَمَو ِءاَمْلَآَو ٍضرألآب اًفْسَح اإ نكي الأ مز ْرَجاَلَو ؛ ٍرْيِصاَعَألاَو راَحبْل بد اشا يع ريغ را

% 3# % 

 لع اهيو اهفنرضَتَو ولأ طِبَض ُنْوناَم َوُه « لدي الو ريَ ال لص ٍنْوَكلآ ْيِف
 اًهِفْئِرْضَت ر نانا ياعم بضل ذي ب لفي انوا اتنا ينو . ةَمَكحْلأ ىضَتقم
 يه نإ  هبادآو ِهِتاَبجاَوَو ٌييالْسإلا ِنيَدلا ٍضْوُرُ ُلُكَو . ِلاَمَكْلا ئَضَتقُم ْىَلَع اَههْيِجْوَتَو
 هو ٠ يبدا ٌنِحْلأ لحل باث قرط الإ كلت امف ؛ ِِلَمَع يف ِنْوُناَقلا ادله ُةَكَرَح اإ
 كل للنت  ِةَداَعْلا ىَرْجَم سفنألا يف ئارا ينبع سْوْماَن يف ِِلاَخْإَو « رار
 عقال ٰيف يه اَمَو ؛ فز ُباَدالاَر ُتاَبِجاَوْلا كس ارَمَسُتَف « اهنطاَب ٰيف ةو

 م يع يأ وک د عال مفا رک

 لبقت ال اًهِتْعِي و ا مآ ا ا ا رش اش ل ؛ نکلا 0 >2 2 4 ےس 2 4 ر
 هج نف اَئِماَدْقَأ رابغ اَنْكَرَتَو ْمُهاَتَْبَس - ةِنَدَمْلا هله َنِساَحَم لِ همم و و

 هج ْنِم ْمُهْنَع رات انو « اَهَْوُدِجَي الو ةهارلآ ْمِهييزاَسْنِإ يف اًهَتْوُدْشْنَي يآ 5 َةاَمَصْمْل
 ف اًهِتاَتْيَس دخان ْنَأ اَنيَلَع اًّمَح َسْيَلَف « اتش ملو 3 ةئزدَمْلا هذه يشن مل انآ

 ا

5 
1 
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 "رول ريحا هو + « ملنشلا قي » َةَلاَقَمَك : انباَلاَقَم ْنِم ِرْيثَك ْيِف تعمل اًذنَه الص )0(

 . اَمِهيَغَو ؛ مّْصلأ ِةَمَسَْ

 هَمِهَف ْوَلَو « ويف اَوُعَدَحْلأ ِنَمَو « ُهودَلَق ْنَمَو « ُهوُعَياَش ْنَمَو لامك ىَفْطْصُمُدَْع هلع لص يذلا وه ا اذنه (۳
 ُريِصَق َيناَمَمْلا هذه ْنَع برع َلُجَرلَأ نو < لَك ّيمالشإلا َمَلاَعْلا َدَدَجَو ةيكرت َدَدَجَل مهلا ّقَح
 ! ٠ . . ةو ا َدَتَج نأ لع دار امه « رتل



 4 يعنارلأ قداص ىفطصم

 , َهَرُمْلاَو ةَولخلا اهم ْعْيِسُن ْنَأَو ؛ اهتقيقَح ْيِف اَهرْيِوْرَتَو « اَهتَمكح ييف اًهتَفاَمَْحَو

 حات الف ؛ ٌهَئَسَحْلأ ةَعْجَولأ اهْنم عجترتو اَهُسِتفََو اَهَلّصَحُن َْن امنو ؛ َةّجَمْلَاَو ةجضاَلاَو

 لو ذأ ال مث + كی وس ام اهل ني زذ د ذق ءيا اك عاش هلا الإ

 َنيِلصَتُم هلم اَنْسَلَو ؛ اَنِباَدآَو انِناَيْدَأ ْيِف ة ةَمْكَحْمْلآ َةَطباَضلآ للوصل ْىَلَع الإ عَ علت

 دخيل

5-4 2 

 َنْيمْوْسْوَمْلا نأ « ُدْنِم ْيِبَجَع عرفي ام يذلا َبَجسَعْل

 رامن ام لك ىه لأ طباّوّصلأ َكْلِي َّمْدَه ا واب ال ٍدْيِرْجَتلَاب
 ا 595 2

 « اًديِدُجَت َكِلَذ َنْوُحَسُيَو ؛ اَهِتيْنَدَم طبضل ةّئْرْوَأ لإ ج

5 1 1 
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 حو وأ الْهجَو ةقاَمَح ئَمَسُم نب هَل
SLL NS 

 ورور 1 م م 2
  31وأ َنْوُرْدَي ُتْيَح م ةّمجْرتلأ مهتعنصف ؛ توق ام لَ الإ مهل لث الو . ةيرزأ ت

 هقئيوَكَو بشل لع رطح يأ رطح كلب مق - ءاَمَكْحْلا ضب لوف اَمك - المع يل ىه اَملاَمْعَأ ن نأ عصا ُهْنَع ُلَوَحَتَي الَو وْيَلَع حر ل لضألا كَ نإ بدنا رك اذ ؛ عطل لآ مشب قلع جاو « تنم ةَعباَمو ضخم دِل ةَعْنَص َنْوُرْدي 5
 2 هومر 9 . نَا هلل َنْوُعْدَي ام لَك ىلإ ْمُهَعاَطَأ وُ ْذِإ ُكْشْوُيَو ‹ ِصِئاَّصَخَو هاذ

 ہا عش اا

 7 #3 د

 عا

Cut 2 د نم نيف وَ ام رادو الإ ايس اتتع راست ل امید هب وأ 
 ءِرِماَظَم لك يَِلاَمْا عازل يف اتر ق ُساَسَأ ىه اَهَدْحَو ةت ُةيئاَذلَآ اَمَنَِف « اهو اهمولْعب

 0 0 ُدْحَأَت « اًهاَوس َنْوُد اَهنِم راّبتغابو «اَهَدْحَو اهو ؛ َّناَك
 ةيساحما ند نف َحماَت نأ او ادله يف تأ كد نأ ززي الو ؛ لمه ام لمم

 ةي ناشأل رهام يه يلا ةبوقلا ةناَسنإلآ طباَوّضلا ىَلَع ٌَطَفاَسْمْلاَ
 ٌقْيسْنَت مث « وتراض اًضَحَو ِرْصَعلاب اًهطْبَرل طباَوضلأ هذلَه يف َةَئْيِدَحْلآ ةّيِعاَمِتْجالآ ِتاَبِجاَوْلَ

 ٍرِعاَشَمْلا احنا ىلع ُلَمَعْلا مث , طباَوّضلاَو ٍتاَبجاَوْلا هذه ىضتفم ىلع ِةَ ألا رهط

 ما

& 

e 
 م

 ا

 لاغدا 5 2
 ا ذل
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 ةَعَبْرَألا َناَكْرَألَأ ىه هذه . هئا رجا موقت قلمج + نف يشل رهط ادم وفاهم

 ١ قرشا ُءاَنب اهر ريغ ىلع مر وَهي ال هَل

 رهظُم نأ الإ اه َلَمَع ا يلا ةيزؤألا ةيزدَمْلا تياتر ةلفاكلآ ْتاَعَرتلاَو ُداَحْنإلاَ

 ريدا زضأبو ةيدعلا رل مؤ لَا مث « . .. هلاكغأ ٍلمْجآ يف ركل
 َنيِفِئاَزلاَو َنْيَّلَعُمْلا ءاَرآب ةمألا ْنَلَع ُسِيِدَتلآ هن « ىَرْجَمْلا ادله رج اَمَو عاَمِتْجالآ

 َفاَعّسلاَو لالا م ‹ كلذ لص اَمَو َةّيرَمْلا ةّيبْخَّشلا قالخألا يتحمل نروار

 ءا اَهْرْيَغ ٌمِدْهَي ال ْنِيَلأ ْمَبْرَألا ُلواَعَمْلا ىه َكْلِي . اهليبسب ناك اَمَو فاول رادو

 . قرش
- 

 هرم a ماو ع ت سا ا

 : ةَمِلَكْلَأ ذده « َنْييِقْرَشلأ نحن « اًتراَعش ًامئاد نيل



 يج 2ج
 0١ يعفارلأ قداص ىفطصم یوا د کھ

 ِكِعْسُو ٰيف اَمب ِتِيَقَو اَذِإَف ؛ ِِئَلَع ُلَماَحَتَأ ىل ام ! فَ ای ِكَحْبَو : بقتل تل
 2 و 2

 هن لَا وه اهب ٍلاَمَك ِدْمَب نم كنا ُلاَرَأ الف ؛ ِْعَسَت نأ ِكتفَلكَو ُهَقْرَف ام كم تَرَ
7 7 
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 9 اَمَّلُك كْينضأَر « ُطاَمَتلا ُكَعَجاَر اَمَّلُك ِكْدَهْجَأ ُكَقْنَأ اَمَو ؛ ُنَسْحَألآ َرُه ايف نَسَحْل َدْعَبَو

 ُتِلْجَأ اًمم اًهَدْكَأَف ُناَّرَْألا ِكْيَرَواَس ادو « اربا نا ٌمْوُمُم كَل نكت نإ ؛ وقل تب

0 
 ْيِنَتْبَأَو « َريَسلآ ال ناريل دير ُدْيرَأ « كب ُففستْعَأ اأو « جهل ' ىلع ٌةَرِئاَس سفت اي ِتْن ه2 1

نم كنا « نش يف راتغألا لع
 كَل باکو . ريوج بيت رخ وحار عجم لَ 

 كَل يميل ؛ مالَظب رؤ نمو رون مالظ ْنِم كلَ يني حربي اَمَف « اًضْعَب ُهْضْعَبَذاَمُي ْنَمَر و
 يف كملف شنهو « نبيه ريج "نيكد ذنب ني عئراتلا نف كب ةن نیلا هول
 . هارخأَو جارها ٍتاَمِلَكباَيِراَس مَا

 ىرت : جت نمل ةبفولأ ةبتبحلاك ابأَد َكَعَم يف انآ اَمأ : نشأ َيِل تاق
 ي « تح لار الو بَعْ نُ مل اق تن اعر ونوال نأ ايضآ اهعزضخ
 EE كنا نب م

 ر و مدقتت كب

 ساو ا
CC 

 ا
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 )#(  ةلاسرلا ٩ ددعلا : ١6 » ۷٤ ةنس لوألا نوناك /ربمسيد ۲ - ه 187 ةنس نايعش ٠۹۳۴ م «

 تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا : ١955-5955 .

 َدْحَو وه هنأ ايف ِءَْمَلل ليي « حولا ْىَلَع اطل ٍتاَعاَسلآ ِهِذَه ني « رج ةَعاَس يف تك 0
 . اهلك عير دوج يف رَحآلاَو , ةٌصاَحوسَت هوجو نف اق ؛ ةَ هلك مَلَعْلاَو

(WD |4 ٍديِدَج بعت رجب » : ْنِماَلَدَب « ٌبِرَطْصُم راه نم تشي جف ١ : لالا يف  . 

 . « نبه » : ْنِم الدب < يِْذَت ١ : ٍلضألأ يف ةرفز

 ی م يلضألأ يف )6 ر

 ١ : ْئِماَلَدَب « يندب ٠ : لضألأ يف )0(



 م

  3 toملقلا يحَو «

 ايش درت مل نق ؛ كشتي ةو ات لب ربع نِ جت ات ْيِحاَص ا اند تس
59 

 اَهَتْدَجَو ذم ٠ اََتَدَجَو امم نع َنَسْحَأ اَهْعَدَت ْمَل ْنِإَو ؛ ايدل َْلَع اَدِئاَر تنا تک بذل ْىَلَع

 سالا ٍضْعَب اند نوح دَقَو . اًهِدْوُدُح راو كاد دْوُدُح ُلَوَأ كفن ْيِفَو ؛ َكْئَدَجَو اَمَو

 اأ ؛ ةي ةبِدَمْلاَ أك ْمهضْعَب ايدو «“"ةَمَْمَلْمْل ةيرَقلاك رخآلا ايندو « اًرْيْغَص اًنْوناَح

 . اينذلا وُه ناَكف يذلا نف دنا دَر اَذِإَو « اَهِلَمْكأب َراََف مْيظَمْلا اند

 ‹ ٌكِمْسِج ْنِم ةَكَرَح َمْوَيْلآ هَ هَيَناَع امف ؛ ِةاَناَعُمْلاَو ٍبَعَّنلأب ْيِذَتْعَت ْيِبِحاَص ا ةَوَقْلأَو

 يه « بَل َنِم ماي َدْعَب ِةحاَولآ ُةَعاَسَو . مّدلَو محلل ئوف نم وُ كم :ج يف ادع هيف

 ِكْشَوَو ايدل هذه يف ّيَحْلأ هبشَأ امو . ةءاس م دغ ةحاولا نب "مايك هَدَل يف
 ؛ اهيات اَهَقِئاَقَدَو اَهُتاَعاَس ْيَلَع "7ةَدْوُدْعَم ماي ةثالث شْيعَبل قل ْنَمِب « اًهْنم هعاطقنأ
 0 و لا ر اک
 الإ ء هنجو هبه وهل نم اًبوُرُض انف ُفِرْسُي ُبَعْذَيَ « ماوعا ةثالث دقي 2 ةاَرتفأ

 ؟ قْمُحْلأ ةياهن ىلإ َقَمْحَأ ّقَمْحَأ ناك اَذِإ

j gp °3 م  e e f orم م 0  DO0  

 دكت اَمّنِإ تنو . ةَبلْعْلاَو ُرْهَفْلا هل درمتم راج رهف المع نيا بت مونو ؛ ةيونت

 ؛ ةَمْيِظَعْلا مْوُولأ ٍِت باقم ىلإ كليشجي رشتو ةيِلاَعْلا ةَقْيَمَحْلا مْوُمُه ىلإ ٌكَحْوَرب ب وستل
 م ر

 م مو

 . رثَكْلا ِرْفَح ْنِم بَ هلو ٠ ألا نهدر ي بل

 « ٌنِناَحْورلا َكْرُْع َفلاَمعأَف ؛ اًهُردُع َوُه حْوُولآ َءاتَع نف ؛ َكِبََت ييحاَص اي ْبَمْن

 لس ام تش رع عی تخرق ةعأو یال تلا رشک
- 
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 ْمْدَه َوْهَل اْنُدلآ يف ربيعا َلَمَع لَو . َءايشأب ثمر ءايْشَأ ْتْدََم دَقَف : ئسفتل تل

 )١( ) ةَعيِمِجُمْلا هللا رو لاب موق ةَرْيْغَّصلا : يأ ( .
  )0لص ایف :٠ نال ما : ٠ ؛ مايك .

 . ؟ ةَدوُدْعَم » : لوألا ةعبطلا يِفَو ؛ ةَدوُدْعَم ١ : لضألا يف (۳)

 . « نيذه دحأو » : ْنِم اَلَدَي ٤ امهدحأو ١ : لْضَألَأ ىف )£(



 for يعفارلأ قداص ىفطصم

 حاولا ةعاشلا يف اك و الإ ءيش نم امك ؛ تسي املك هلت مث « في امل اه
 اَذِإ ىح « ِهاَمْل يف ِءاَمْلآ َباَمَذ اهي ُبَهْذَي سف هَتظلَخ ينص نم ْمَكَو ؛ اَعَم نيترو

 ايف اكا لَم نم د أسمك الاي انا ياكم نف ثأر « موي ده ذأ مَ رم

 نم عب عفوت امو « ريخ نم مب حُظَأ ام ليوان ( ِدجاَو ٍتْفَو يف ) لمحي وه ! ... نالوق

 ! . . . ناك ْيَذْلَآ ادله ءوآ : تلف ْيِرطاَخ ْيِف َسَجَه اڏٳ ٍلْيِمج مشا نم ْمَكَو ! 1

 همز ملحم امم « يلا أَ ۽ . يف اناس تك ْمُهُلَعْجَعَل سائلا ب ايث نإ شاو اما

 و م عرس راطقلاك اناا َمَلاَحْلآ ن ئرأل ْيْنِإَو ؛ نْيَعْلا يأَر نِف ْفِلَتْخَت ال يل

 يح هنآ ٌَطَ نم علب ندا ب را اا وأ. زمو

 اذإ ُهَّنأَك . نآلآ نم أ : هَل لِيَ ةَدْمْلآ ئَصَق اذِإَف « ةَبِرْجَتلا تخت ٍفَطَوْمْلاَك ِةاَيَحْل

 انا نإ نش نم نقاد « خلي ال امو حلي ام لذ« أوبل لي نا عام

 عم . زييمت متو َو ٍكاَرْذِإ ْيِفَو « ةَماَقَتْسَأَو ِءاَوِتْسَأ ْئَلَع اًمظَنُْم ششي اَهِْعَب نِ عج ٍةَْوُدخَمْل

 نيعستلا 1 أَنَا علب لج نأ ةايكلآ ماع يف اهن ةي نأ طق لب مك اه ة ةَفاَرْحْلا نأ

 ! . . . مشارف يف ادْلْوَم هْوُدَجَو ْلَب ؛ هْشاَرِف يف ايم ُهْوُدِجَي مل اًوْحَبْص أَ هلَجَأ َناَحَو

 فيلا جابي نب اق ج9 مكاو سان كح ام تنأد : نفل ل ل

 يضم ادناه » : لومي ْنَأ امالك َداَرَأ اإ لوق امن . « ٌمِلظُم َن َقِيرَطلا نِ ٠ : َلْوْقَي ن
0 

 هدب هلو نیب الو فحش اكن اع ٠ لملم الو نيضَي الو رَجْضَي ال ميكو

 رال ٠ ؛ ةياَسنإل ةَمْيِهَبْلا هذه 3 ةي ةايحلا ر ُهلُك ادم نك ؛ مْهَوْلا بذك يف

 نيش . قتلا ال مبشر حبشی ٌعْوجي يذلا وه ناريل . اَهِناَسْنِإ يف ةّيوَقْل حْورلأ

 امَءاَيْشَأ ناويعلا رق ر لنت ا ةَدَللاَو « ِءالتمالأَو للك - ةيئاويحْل ْروَتْعَي امم

 ؛ ٍناَويحْلا وُ اهلمْجَت نأ ىلإ برم نِ اهطَْمِل « فلآ لَ اَه طلت يلا َريَكل
 ساس سا

 ىلع ةماعلا دلا عضو امك « مسجلا يف : ناريل تردا طْبَض ةا ل لوا ناک اَذنَهِلَو

 ديو لج رم رسي ٍقِلطْنُمْل ملا راطقلا حْيتاَمَم

5 2 

 . « هباکرب » : نم الدب « هبکرب 1: لالا یف )۱(



 fof ٠ ملَقلا ميشو «

 . َتْنَأ فَعاَضَتَو لي هدو ؛ َكناَتْئِمْطَأ ىلإ هَاَْئِمَطآ
 يحق ٍلاَمْلِل تاع زلم : (كولاَ) سات سائلا يف نكي نأ كشر ُْإ

 نسالفإَو . اَهُديرَتو اهن جرْختَو اَهظفْحَت ٍلئاَضَمْلِل اَعدْوَْسُم لب « رمو هذي رخن
 (قنَب) سالفإ ّنكَلَو ؛ دل ٍلَجَر ىلع اَهَسَّدَسُم ةّبكّتلأ ٌقالطإ ره ٍلاَمْلَ ٍلْهَأ نم ٍلُجَر

 ظ . امر برم ىلع ريكا اهتقذم ةا قطر
 عا ۴
2 2 2 

 َكْلَي ! ٍحْوُرلآ عم م حور عيش لإ سجل ادد لوح يف ملألا دش امق : : ئسفنل تلق

 . وحرم اها جلع ا معلا نكت 1و « هايل ربع يِ ُدَجْوُت ال يآ ةَرِجْعُمْلا يه

 وأ « هلْوَح نم ٌُيدْيِدَحْل ٌدْوُجْوْلأ لار ْنِإَف ؛ ُهُعاَبطَو هنوف هيف ٌةَسْوْبْحَم ُسْوْبْحَمْل الار

 ‹ يركفلآ هِصَمَف يف ماد ام ٌّلِضاَف لضاَقْلأ لُجَرلاَو . ٌشْحَوْلا لطب « هم ةيحات ْتَنَهَو

 ن وا يني افر اَجَذْوُمَت اًمِاَد َنْوُكَي نأ ِمْيَلَعَف ٍصَمَمْل اذه يف مد ام َوُمَو

 َدجتل ئايلا هر « َةسَحْلَأ وف َرتْخَِل سالا نم هيلا يص 5 : ةّيناَسْنِإلا سما
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 2 م

 ْثَعْيياَل ذك هلو ؛ َةَرفْغَمْلا دجتل هلل هنت ٠ ٌبْحْلأب ُهَلباَقُيِل ضغبلا هت هریو « َءاَقَوْل

 ِتَناَك ٌةَقيَمَح َكَرْدَأَف هج + املج رد دلو « اهن ىلغأ رت مبل بلا ذآ الإرث عل

 . اَهَرْيَع كرديم َدَهْجَي نأ ةَقْيمَحْل

 هس قوب نأ يف ُُتَمَطَع تناك ةي مفتي سالا قاق نم د رفا َيِل ْتَلاَقَو

 مِئاَظَعَ ُلاَمَكْلاَو يلا اما < ردا راسلا يف الإ جري ال َيناَهتلآ ءيا نإ ؛ عل
 ل

 ءايحَألأ ك هفتي ِءاَوَهْلأك : اسفل ْتَدِجْو هيل ُقِئاَمَح ِهذَهَف « ئئسألآ لاَمَجْلأَو سفتلا

 سْمّشلأ َنم رولا تيب اَمَكَو ؛ نيني يأ فرغ الو ٠ نيني الر يضزألا زدم لع

 .راوْنالا كي َنيِلصممْلا هي الآ ْمُه اًهْنِم اًح سالا َُبُكَأ ناك اَذئهِبَو ٠ ةَكِئالَمْلآ ٍراَوْنَأ نِي سولا ىلإ ةئعبْتم ُتاَفّصلا َكْلَي َنْوُكَت ْنأ هبْشُي « ضزألأ ِهِذَج ْىَلِإ ٍبِكاََكلأَو

 ِرْيَخْلا ةَركف ْعَمْجَي اًرْيَِص ِكْضَأ ةيزاتنإلا سْؤُفْنلا لك يف َلَعَج نآ هللأ ِةَمْحَر ْنِمَو
59 
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 « اهضْعَب وأ اهلك تاَمّصل هذلَم هيف مَظْمَت دقو « سالا لالا سُتا ٍمِئاَظَعَو ٍلاَمَكْلأَ

 . ٌبُحْلَأ َوُهَوالَأ : امل

 ىلإ « اَهيمْحَرَو سلا ةر نِ ؛ بحل عاونأ نم عَن يف يناس ٍةايح لَك رهت نأ د
 يشير سلتك كوع

 َحَنَقَو « سْفئلِل ةيِبَّصَعْل حييتاَقَمْلا ىَلَع ُهَدَي حصو < اقش َنْوُعي نأ حلا عنب اذ

- 

 مورو ام

 ءايَحلا الميو ٠ فقد ةَرجْمُم َةَعراَفْل ةفاَرْْلا ٌلَعْجَيَْنإ مَ ؛ اَهَباَوْبَأ ٍتاَرجْعُمْلاَو ٍمِئاَظَعْلل

 الو كردي ال رس َوُه ْذِإ ؛ يهني ال ٌبُحْلأ ادله وس ُحِبْصُيَو ٠ ُلْبَق نم ايف نكت ْمَل ِناَعَمِ

 ‹ َكّسيْحَي يذلا ٌماَعّشل َكِلَذ ٌيركفْلآ َكّضَمَق َّوُم اَمَق « ْيِبِحاَص اي َكَدْهَج دهجا

 هب دركي ) ٍرَجَحْلآ رها ِرْبَغ ٍرِهاَط نم آمل دب الو « راَرْئألا ملل سذتلا لقص هکر
 . ( ةآزم
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 نم تيب اَمُلُكَأ . “اعرف ُبَمْذَيَل ْيِرْمَأ نإ ! هئِناَعُأ اًضّضَم ُهَتَشَأ امف : ئسفتِل تل
 ُرْوُرْسلآ اًذنَمَأ ؟ ُبآْدَأَو هيف ٌدِكَتْسُأ ةّركفب ةاّيحْلا ْيِئَءاَج « ٌرمْمَأَو هَل ُبَرْطَأ اًحَرَم ِةاَيَحْل
 ْوُمَْت اهِسرْعَم يف ةَرَجَش انآ لَهَو ؟ نِ عقدا ال يذل وه ساگا ي عقب لاري ال يل
 ES ی ال هنأ ع « اميز ر زا اهِعْوُرُمب ةَدِعاَص

 سئل َّنِإ ؛ ويف ذ يل اَم ٍرْيِعّصلآ َكِنْرَك يف بلطي ال ! َكَحِنَو : نقلا يل لَكَ -

 او < كوخ وق ني اا نب ا ُحِيِسَي امك ايف اوبّلََتَو ۽ ٍءاَمَّسلَأ ْىَلِإ اوُعْمَتْرأ

 نم َرَبْكَأ َكِلاَتُم ام َرْهْصَأ اَوُدَجَوَل - ضرزألا ىلإ اَرْيِغَص اَراَكْذَت كانه ام ْمُهَمَم م اًوُلِمْحَي

 . ٍتاَواَمَس يف حاس َتْنَأَف ؛ اَّلُك ضْرألا

ıo ن 

 . ( ّدَحْلا نَعوُيف اًرواَجُم : يأ ) ()
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 . هَل عو اب ملا « "نم دل اہ ر ورسلاو

 ُهتَمُكَحَو « ُهَّفْضَو الإ یر ام اَْيَش َّدُحَأَي ْنَأ هَل َنِيَلَو ىَرَي ن عاما
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 هاج

 25 2 سا دارس ص 017 2 2ے س ص 0 3 م و 7

 اًهَراَمْتَأ ٌلسْرُت ةَّرَجَّسلا ّنكلَلَو ء اًنهلَه ا نب یر رش ألا ی زك

 مظع دشاب هفلؤُي يرقبعلا فلؤملا عادبإ راَمثلا عدْبت يهو « سالا اهلقاتتي طار ٌدَكْل دشا ُهُفَلَوي ام يرقْبَْلا فّلَوُمْلا َعاَدْبإ املأ مد ج ا
 م 25 رھ ا 59-3 2 اى و 00

 ‹ ةَداَيزلأي اًهِيلَع ُدْوْعَت مث « انيس اًنْيَش اَهُدَقْحَت « ةَرْيِخَّصلأ ةَرْكَفْلا يف اَهَرْيِمَض ةَقِلَطُم « ٍدْهْجْل
 َبَهَت نأ يف اَهُرْوُرُس نؤكي مث ؛ ةّوقْلا ئَصْقَأ غرف تح اَهْيلَع ُدْوُعَت ٍتْفَو لک لار الو 2 1 ores ع يم أك و HT So 7 ef Be e اس يد

 م r rk ےک ع

 ْتَدِحُو كلذل اهنأل « اَهَتَدِئاَف

 ركاز هتقبقح ْىَلَع اًهِيف ةاَيَحْلََ ؛ ةبوذكم ٌةَوهَش 0 ةقداَص ةَعيِبَط ةَرجّسْل | يف 95

 ؛ ُِنولَتلاَو ُةَعلاَبُمْلاَو لالا ِزاَجَمْلا ُطْرَسَو ؛ اَهِزاَبم ْىَلَع ِناَسْنإلِا يف ُةاَيَحْلأ نكت ام

 ةَفِطاَمْلا هَل َبْهَوَو « ةَقداّصلأ ِةَميَِطلأ ِراَرْسَأ نم اًرس هيف را٤ الجر هلآ َراَمْخأ ىم ْنِككَو

 هَل ليي دقو « ةَحْوّدْنَم الو رقم ال اهتم يف رش َس د همر دق - امرا حتت لآ ةَرِاَل

 < بکْوَكْلَأ عاعشك ُهَلْوَح اكر ةؤلخت يلا يجمل ةر هَل نأ اًناَيحَأ ةَيِرَسَبْلا هتعْيبط ُفْعَض

 اياد رَ ؛ لفعل ِءاَقش نم اًَذلَهَو ؛ هتتم ِدِمَلَأَو هلاَذحْنأ ُدثَأ وأ « ُهُرَجْضَو بعت ىه

 ريف ناك ؛ يه ام ىع ةَقيقَح رن الو ١ تغب ىتنَ طلبو « ِءْيَش نإ انش ضي
 َلَخاَدُم يِ اَهُدلَُي رهف « ةَيهنلإلآ الهمام ىر ال ُلْفَعْلاَو ؛ ديلا ةَرئِرَغ نم لفطلأ يف ام

 ٍضَْب نم اَهضْعَب ِراَرْسَألآ اجيإل « ٍضْعَب يف اهن ءايشألا
 ۰ رو و رورو ور ي ت رو

54 

 ام زج ني ٍِباوَص لك مم ناتنإلا اه د الف ؛ ( أدبي ْمَلَو َتاَم ْوَأ « ىَرْخ

 ل دل وه ْنِإَف « ْأطَخْلأ
 ارس ووا

 ٍةَياَوِر بش ف َكِحْضُمْلا أطَسْلا “'هسفتل َكَقَتْنأ ٍءْيَش ىف أَطَخ ذج
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 اَهآَر ٍةَكَمَس ٍدْيَص ْيِف اًرُكَفُم ُقْنرعْلا َليَخَتِ نأ ةفاخلا غلاب فيس رش هل
 ةَ هذه ىلإ فيض مْهَو ْنَع تحي يذل ٍلقمْلا دنع ةغالبْلا عليا نِ ادم نك

 ! ويف سمبل ملأ ْنَع دل ٍقِاَعَح ٍلَمْجَأ يف اتابخآ وسل تحب امك « اهن ك 1

 8 چ 8

 ريف اذهب اباد ُلَظَأ ْلَعَو « ُرَكَدَأ ينال يمد قرأ نأ ئل ينبني نب ْلَهَف : ئسْفَتِل ُتْلُق

 اًمْيِرْحَتَ بز الإ قزشنمْلا هولا كلي ال : ربكم انمي ءاتشح جو ف رني يل
 َكِلذ َدقْفَيِل الإ ةقيمَْلا ِهِذَم نيكل دج الف... . ةَظِلَع ُرْيِماَسَم اَهْنِم تعز هب م لاک

 + ( واخ ) يلع نم ل ةصئزأ ام نو ساقا يفت ن يذلا نم ذل لَو ۽ لآ

 . ... ٍرْيِمَحْلآَو ٍلاَعِبلاَو ٍلبَخْلآ َنْئَيَو مست بشل الإ اًذْوُح ُيْؤُحْلآ ُنْوْكَي ال

 ميش لك ذخَ + يبطل ةاذأ ني وكت ال بالا أك د َّنِإ : ُسْفَتلأ يل ْتَلاَكَو

 ؛ ةَمئاَدلأ هت َتَشاَني ٍلفطلا جَو حتي يِذَلآ لْهَجلأ لعب نل ٠ اناَيْحَأ الِماَج نکو « هاد

 ٌءاَمَكَحْلَو األ َكْلَيَل الذل . ٍِفَمْرُمْلَا قِيلَ ٍروْعُشلأ ملِع ربك َوُه لْهَجْلا اذه

 قئاَقَحْلأ وذل َنْيَب ٠ ٍضْرَأل ا هذه ْىَلَع « هوجو اًذنَم يف اًوُناَكْلَو « اَدَمَكَو اّمَخ ءاَرَعُشلاَو

 ثم را راما ا سفت ال : ٌدفاَحْلَاَو ٌتُحْلَأَو مقل ري جَمَر يف َسِْحَو ديف ياك -

 . َِلَع ْئَضْقُي نأ ىلإ هلو

 يذلا تلا مليل اَهَنإَف ؛ ٍةَسْيِسَخْلا ٍتاَوَهَّشلأ هذلَم ْيِف ٰيِبحاَص اي َكلْيَج لهجا

 5 َنْيح اهييكئالم يف ةلْفَطلا َكحْوُرل لوقت فيك فِرْعأَو . وول ُدِسْف
 . يل يغني ال اذلَه ؛ یل َنِْيَل اًذنَه

 : يكئالَمْلا لفطلا اَميَمبمَح يف َيِم ةريبكْلا َحْوُولأ نإ

 ُنْيِكْسمْل ُنْوُكَبَف ء اهب قلعت افت ِةَسْيِسَح لَك يف ٍناَسْنِإلل ُلَمَْي ةاَبَحْلا ٍسِئاَسَح ُمْلِعَو
 : ةرثكلا ذهب مفي كنزا نوع ٠ نيرو نالت نأ ؛ َعَيْرَأَو ِثالَو نيس َّنْئَ

 « اهب يلا امل ِةلَبْرَمْلآَك اهل ُدوْعبَف « لضم ُهلَعْشَتَو « ضب ْىَلَع ءالي ةضْعَب ٌحبْطُيَو

 ٍةفاَطَتلآ ئَتْمَمِةلَبرَمْلا يف قَحُْي امك « ةعنبطلأ ٍلاَمَجِب حّرفلأ ند ةوبرطلا هسْفَن يف ُقَحْمُيَو



  0Aةلأ يَخَو» 3

 اهب نسل ىَئَْمَ
 يف اهي لآ حاوزألا يه ٠ دُكتمْلا ناتن اَدَم يف ُةَيلَيَحْلا نقلا هله

 يف ْتَناَمَل اَهاَلْرَلَو « اَهَلاَمْعَأ هيف ُلَمْمَتَو ِهدْوُجُو يف شيعت ةّيَح َبْئاَصَم اَهْلَعْجَتَف « ِْئاَضَم

 . ريم ُبئاَضَمُْدَل ْتَناَمَف « ريك عماطم هست

 الإ هيف َنْيَل اًدحاَو اًماَجسْنَأ ِهِضْرَأَو هئاَمَس يف هلك َنْوَكْلا رَت « ةَرِعاَّشلآ حذرلاب ظنا

 اَوَم الإ لَك ٍنْوَكْلآ يف ئَرَت ْنَلَ « َمَلاَمْا ٍلفَعْلآِب زظنآَو ؛ بَرَطلأ ةف وو زخشلاو لاجل

 ر a 5 5-5-5 ٤ اھ اس 3 01 لم o ت

 ْنم َةَمْظَع وأ « ٍرَجَح ْنِم ٌةَعطق ٍِلْقَعْلا ْىَدَمَو ؛ هلك نوكأ انج منا ا ُىَدَمَو
 ا

 ا

 . اَهَهَبْشَأ امو ِنِدْعَم نم ةف وأ « تابت نم ٌةَجِيِسَن و < ويح

 « عماظلا ي نالا نوم الآ طز « لَ ين لك بت ١ ْيِبِحاَص اي َكَلْهَج لهجا

 . . َةَلَْشَمَو امه ٍنْسُح لَك يف َتْبَص
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 . كنم نك يذلا تعما كلذ ِكَل نق مَ نالا نإ : سف تل

 . َْنَع ُهَتْمَتَك يذلا َكِلَذ َباَوَج الإ كَل نُ ْمَل َنآلآ ىَلِإَو : قلا يِل ٽّلاَقَو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 یر یی ىج

 5 يعفارلا قداص ىفطصم یی ورد) نجا ےک

 ْيِعَمَو « ِةَفْوُكْلا ٍدجْسَم يف اَمْرَي اَنَأ ايب : لاَ ُيِفوُكْل مفاَر ُّنْب ُبّيَسْعْلآ َتَدَح

 َناَكَو « ام ابرق َسسَلَجَف یف لبق - ٌةَاَمَجَو « يدزألا دادو « ٌدِهاَجُمَو « َناَمْفُ ن دعس

 ستي ديف ١ دخ اکو « يلع فقرو وينس يف قلن الإ يرق دم ا ن ْيِهْجَو َءاَقْلِ

 ةلدثلا ميس اكو ءو واع نم ٍتْوّصلأ تفاح ناكر ديوس ملكت ام + ایزی لإ

 ُمِئَّشلأ ُهَحّراَمَف « ٍطاَيَحْلا َناَرْنِعِب ٍسْمَأ "”ئيْعّشلَاَو اتا ُت : لزب ديوس َاَكَ ريا ت 2 5 هرم
 ! حر ْنِم ٌطْيَح َكَدنِع ناك نإ « مَع : ّلاَق ؟ طبخت ٠ 89 س دع : هل َلاَقَق

 يلا كل تش لا رز يل للملا اتت نقلا اَن ُتْلُقَ

0 
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 ؛ هک نی امو اخ يش راك يف مَ ال : ةواجم ل 3
 مكب : ٌلُجَدل 2 ؛ هتأَرْمأ مع قبلا رهو َتِئَبْلآ ْيَلَع َلَحَدَم ءقلأْسَم ْنِف

 !. ب نو هت رنآ نإ حيا ًامرأت ؟ . . . ٌنبْعَّشل
 7 2 2 مج ر و ,rE ر ر 4 روو < ١

 « اًمَهَو اًنْرح سكات وه اذإف مالا يرظت ذخأو « اًَعْيِمَج انكِحضَو : ْبيَسُمْلَآ لاق

 « ةثلاثلا ةننسلا « م 1975 نآسين /ليربأ ۲۹ = ه ١704 ةنس مرحم 75 . 46 : ددعلا « ةلاسرلا » ()

 . 1A۷ - 587 : تاحفصلا

 ناتو مب ْنَع اهل أ رجه ٠١ ۲ هْنَس يفوت د يخش ليحاَرش نب راع معلا مامإلآ ره )0(

 ُاَنْركَد) ِةَئيِدَمْلا يف ٍبْيَسْمْلأ ُنْب ُدِيِعَس : مالشإلا يف ةَ ةعَبْرَألا ِءاَمَلُعْلا َدَحَأ ِءِرْضَع ْيِف َناَكَو 'هَنَس

 يف لومو « (ةر هلآ ثب : ةَ ٍةّصق ىف هاَنْرَكَذ) ِةَرْضَبْلا يي يِرصِْلا ْنَسَحْلآَو  (ِحاَوز طق : ين ين

 . نامر یف سابع نب نام یف هب َناَكو ٠ ةَركلا يف اذنه ُيِبْمّشلََو ٠ مال املأ
 . بح رق :هجشرل لابو ءاَبِفاَص جرح هِلَمْسَأ نم ُءاَمْلآ ُرطْفَتْسُي ربل َوُه :(ءاَحلآ رشكب) ٌتِحْلآ (0) 2 هم ارو



 ؛مَلَقْلأ يحَو» £1

 نزلا تلاع نيف نورا لَ اع نه نِ وص اَنُه ْنِم ٍتْوَصب همّه ىلع اًهْعاَمِتْجَأ

 ُدَيِعَب هناك و هيف نرحل ٌنْوُكيَف ٠ اًعْيِمَج هَعْمَس  ُهَعْيَسَو ُهَبْلَقَو رص هلع هع للغش : ِهِتَعَفاَدُمَو

 ةنوعت هیتر رکو یا ت يب جلا تان أ ١ يسن يف تلق
5 

 اًبكِحَض ْدَقَو ْكَحْضَت ْمَل َكْلاَب اَمَف ؛ اتع ف ٍفِرَصْنمْاَك اَنيَلَع البقمي يهب اَي كبار : ُتْلَُو ميل

 ؟ اًعِئمَج
nبارا مورو « رْبَقْلا رْيِفَش ىلع اأو كجضلأ يم َّن يأ ؛ ادل اي يلع َكِيلِإ : َلاَق ورور ما ارا ا م ا 5 ٍِ :  

 أر . اهبف ْيِنَذْخََنِل ايف انآ يتلا اَيْنُدلآ ٍتَعَلَتبآ ٰيتَرفُح داك « ْىَرَأ اَم لک یف َييْبَع لام

 ! ةرخآلا يف ٌلْجرَو اَيْنُدلأ يف لْجِر ؛ ّىَح ْتّيَم َةَعاّسلأ

 لَو َكِباَبَسَو كنس لم يف ناك يل اَدَلَو ُتْبَستْحآ ِدَقَلَف ؟ يتب اي كب ام ِمِلْعأَف : ْتْلُ

 هت وعز أ اخرت وادب ف الم كتي وب نصرت ب نیل هَ قزز
 للو ومرح يف لاو ي ذا ل اًعْيِمَج ْمُهُّبحَأ َكِلَذ ْنِم اتا ؛ هجمالمب
 ٍقاَفْشِإ ْنِم هَل ُتْعَطَقَت كلم ائيَِح يار َنإَف ! ٌثْيِدَح ۾ قلو هَل ناک الإ مُهْنِم اَدَحَأ یر
 اًماَّشغ : يأ نملك يبق زئبق ؛ وراسكاو ونزځو هم لغم يف يَ ِملاَطَو ٠ ٍةَمْحَرَو

 فش لإ اًَيَس ئِ لعل « يتب اي ُدِجَت ام نبق ؛ ُهّرِسَو ُهاَْعَمَو ٍنْرُحْل رٿ أ لمحت ٠ ْمْمّدلَأ

 نّيَه ٍلراََمْلا بيرق رثأ نِي َتْنِرَح دق ْنْوُكَت كلمو ؛ َكِيَجاَحِب َكِفاَعْسِإ وأ كص
 روم تنأ كلل نلت ٠ رک هنأ اريك َكَدْنِع هج مَل « هوا

 يف ُداَقْنَت اَلَو ةلْيِجْلَأ :؟ اًعم اني لرب ام َنِإَف ! مع اب الْهَم : تفل لاق
 ! ُهَُذُحْأَيو اَنْذُحْأَي ِتْوَمْلَآِب الإ هم الع الو ٠ ُلْئاَسَوْل

 ,ِسْفَت ٍقاَهْزِإ ىلع اًعِيِجُم ةَعاّسلأ نبأ تكر يف ٠ بيرق نم بيرق َرمألا نإ : لاق
 ! بابل ّنِم َقْئْوَتْسأَو َراَّدلأ هْيلَع َقلغأ ْدَقَو



 63١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 وتم هسه اتقيسو « اًيَح لاري ال ُهّنإ : ةو یب کا

 ًأَدَهَو لْيللأ ملظأ

 فِيكَو « تلق ام ىلإ هب َراَص ٰيذلآ ام ْنِكَْلَو « الَقَع رولا ىف نإ « لل ٌدْمَحْلا : ثلق > 8 02 ٤ a 11 چ م 2

 ؟ َتْنِجَو هرّدَقل هتکرت

 نب قاحللا تذَرأ نف ؛ ِنيِدْمَب بأ كل يل ! يلوا ىل لاَ ُهَّنِإ : تملأ لاق
e8 ترسل  | Befەھ ر  

 ! لسا ىلإ يِنمِلْسَتل حب ملأ َعَم عجراف ة ةاَيَحْلأ ت ما نِإَو « اتسم ٍلْسُتِل لْيللأ عَم عجزأف

 5 8 سم سلع 5 مع ساس روك هك رک ر 22 ر 47 2

 هب اَمَع ُهذرََو ُهَدَي ُكِسْمُت َكَنْيَع نال ُهْنَع َكَجَرْحَأ دَم كوبا َنْوُكَي الأ تنَأ ماقأ : ُتْلُق

 ؟ هسه د َقَهْرَأ كنم ههجو الخ اذإ تح « هب

 ؛ هم َتْوْمأل عجز نأ ُتنَسْفَأ َنَحَو ليلا ىلإ اخي نأ مقا تح غدآ مل : لا
 03 _ و

 ؛ اًهْئم عرفت نأ لإ نبي مَلَق ام ةاَيَحْل َتَعَرَف ْذدَقَو ٠ يرانا ُهكَسَْأ هيمي هكسمُت ْمَل نِ

 الو َةَعض هست ْنِم سال ري ْمَل « ميلا اًنْرَدَحْنأ ام ىلإ َرَدَحْنَأ مث هيف انك اَمْيِف ناک ْنَمَر

 هفت لتقي نيف يرل نِ اهْجَو يي

 ْتَلَدَتَو ٠ رطل دش و « ُتْوَقْلَأ ر َرَّذَعَتَو ثار

 وك هو

 هب

 لإ هَل ْدْحَي ْمَلَو « وْيَلَع ُرْوُدَت اَمِل ْئَحّولآ قد هتفد ٍلاَوْحَأ
 . اًينُدلأ يلع روم ٌبْوُذُكَم كَم

2-1 
 ي 0 ع
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 ِكَلخَأ يف َمْوَيلآ ر وهو « ُهَقاَحَّم َّقِحْمَو ِرَمَقْلا َرْوُهَظ َرَهْظ < رجاتلا نالف وه : ل

 , ُلَلعْلا هنكهتآ ِلَب « ُهَدْحَو ٌرْفَمْلآ ناك هَل اَيَو < ٌرمفْلا ُهَدَهَج ؛ اًساَمطْنَأ اهدشأو لالا

 ل نكي ملو « نير اًمَه تت تقاعف قأرفأ ثلا ةعأ لب « رققلا عت ” ليا الإ نكت ماهل

 ام الك ٌلَعْجَي ناک ام اَدلَهَف < « نير الآ نين الل اَب اتال نِ لك َناَكَو ء اهرْيَغَو يَ

 لي. ا عل اولا اا طال
5 

 ل مهم هلأ نم انكو ؛ ىئنتلا نو ةر ةيكلأ © ل و يخل ار اهو
 - آء یو >

 . َةاّيَحْلَ لت اًنَدْنِع ٌةاَيَحْلاَف نآلأ اج

1 

 ع



  « 1Yملقلا يو «

 ا

 ؛ ٍتْوَمْلا ىلع كب ْسَقْنَأل ْنْنِإَو « ُمْيِكَحَل ( َكبَدأ عم ) شو كنف ! يتب ای : تلف

 اح 38ر كي لق نع كبح كر يت

 نِ كيم ناك ام رح هني علا دق رخدلا نو ٠ ثقيل اح نأ يقي ل : لَ
 رَ ۽ تول ين رگ اذ ديزي ُهُلَعْجَي ناک يذل َقْيفَّس لآ لَا دَعَا نح « ةوُقْلا بابسأ

 ْنَع رجع ْنِإ ؛ ُهُمَحْرَي ال ٌوُدَع َءاَقْلَي هسْفَت ْنَع ُبراَحُي ْيَذّلأَك نآلأ
 يسال ege مو كوس
 . وب ٌوُدَعْلا ٍلْيكْنت نم حيرتي

 نم ا 5

 هسفن لف يارا هود ْن

7 3 3# 

 نأ اَهْبَلِإ ُرَْمَطَي هَ ايت ْخيّشلآ ٍلاَوْس ْنِم ديري تملأ نأ ُتكَرْدَأَو : ينا نب بيم |

 وأ هقدح أ 5 هفت رسا نأ ْتْفَقْشَأَف + هركشلا وأ ةطْضْمْلاَ فَ لق اإ اًمِلْسُم تومي

 انِحَل اًمْيِكَح (ْيِبْعَّشلأ) اَنماَمِإ ناكو ؛ املأ ال جالعلا حات ٌضْيِرَم اَذنَه : ُتَلْقَو ؛ ُدَتْْفَأ

 ايف َنْوُكَي نَا 0 1 مْوُرلَأ ٍلِاَعَو (ِكِلَملآ ِدْبَع) ني َنييِمْؤُمْلأ ريم ني َرَفَس « انطق

 راپ رار هُمْلَكَأ ُتْيَسَمَو ٠ ميل ىف ِدَيِ ديب ُتْذَحَأَد . اًرْأ هب ُتدْحُي مخمل لعل: ُتْلُقَو . “لم
 :GG م 4

 5ك 5
 وج ھه 20 ےک اس 8 0-7 8

 قرر نو تضر ءال يورط نم تو نيك

 هن ا ا يرحل ور لعل مال 3 ْنَأَو او اضن

 ؟ س لإ مالا نم ٌرظْنَي ْنَمِم ٌرَصِبأ الو

 نم ُهَراَرِف كَل « هِلَئاَضَق ىلإ ٍلئادَرلأ نم اق هنآ ْبَسْسَي ةهارلا نإ ! يتب اي

 ُقْدَّصلَاَو ٌهَناَمَألََو ُةَّفعْلا ٌنْوُكَت اَداَمَو . هلئاضق 4 ةليذَر هسْفَن يف َوُه َةلْيِذَرلأ ةَدَهاَجُم

 ۰ ٤/٤ يبهذلل « ءالبنلا مالعأ ريس » يف ءاج] 0(

 َفرَصْنأ الك ؛ اًلوُسَر ينب ٠ موؤلآ ِكِلَم ىلإ َيِّشلأ َناَوَْم ُنْب ِكِلَمْلآ دبع هجو : ةَمِئاَع نبأ لاق
 ريما اَي هب بك امو : َلاَق ؟ موؤلآ ُكِلَم ّيَلإ وب بت ام يرذتآ | يغش اي : لاق «هدئع نم
 ريما اي : تلف ؟ َكَلوُسَر ْمِهْيَلَع اوُِلْخَتسَي مل فيك « كايد لآل ُبَجعَأ تلك : لاق ؟ َنيِيْؤمْل
 . َكَرَيْمَلَو ينآر هلال ! َنيِنمْؤُمْل
 َكِلَم َكِلَذ علم . َكِلْقب ينيرغب نأ دارا اَمنِإ | ٌيبْعَس اي : لاق اَهْنِمَو ؛ ٌيِعَمْصألآ اَهَدَرْرَأ

3 8 
 . [انهتنأ . كاد لإ تْدَرأ ام هللآو ! هوبا ش : لاق

1b 
 نح اها



 1 يعقارلآ قداص ىفطصم

 ؟ لّبَج سأر ىلَع وأ َءاَرْحَص يف َمطَقْنأ نَمْيِف ْتَناَك اإ « اَهَدْيَعَو ناَسْحإلأَو ولاَ ُءاَقَوْلأَ
. 2 31 5 7 2 2 2 2 4 

 لاخلا نإ هلآ ُهِبَآَو ؟ راَجْحَأ َةَرَشَع الإ ُهَلْوَح سيل ِناَسْنِإ يف ةليضَف َقْدّصلأ أ ٌدَحَأ معزيأ

 ! اًعْيِمج لئاَضَمْلا ّنم ىِلاَخْلآ َوْهَل « اًعْيِمَج لئاذّرلأ ةَدَهاَجسُم نم
 2 هَ س و و ر 0.7 2202 هس f ~ ےل اس

 نوني : َةَيناَسْنإلا هذه َحْمَق نؤُنوكيف هللأ مراتي نک سالا َنِم نإ ! يتب اي
 . اهلئاصَف ٍضْعَب ْيِف ةيِناَسْنإل َءاَذغ اونوكيل ١ َنْوُربْحُيَو َنْوُنَجْمُيَو نْوَحطْبَو َنْوُدَصْحُيَو 7 0 مم هو ا لا تك | سل م 0 5

 ٣و 0 ر o“ 8 12 35 - م ه6 كسك ار
 ! ْثَلْظُي وأ د ى مد اَمكقاَرعَأ ئف نأك « َنْيراَتْحُمْلا نم الإ كاب تأ كار اَمَو

 ص ا ا ”ei 007 2 ا 0 طق مت ص 25 7 ىلع كلهه رب هم هم م

 : 81 عتق ميلا هاجر « تالا ثنو ٠ يعش راد ىلإ انيهتناو : تْيسلا ل
 ےس ص 7

 ۽ تيكر تيك ملاح نم ناك اه اب ن ! ومع اه ات : تقف تدب مث سو اَنْمَّلَسَو 2 هم
 9-5 ع

 هام اھ ر 4 0

 َلاَق ام بصق مث . . . ماقالا ِتَرَئاَوَتَو « ُتاَبْكَتلَأ ِتَلاَوَتَو « ُبْياَصَمْل ْيَلَع ْتَفَداَرَُق

 ُهاَدَه) ْدَكَو ؛ 0 _ : ْتْلُق من « اقدح افر دب

 « َّلَتْخآَو َقاَضَعْسَآَو ٌْطْضَأَو َهِرْكَأَو جل ْنَم اَمِلْسُم ُتْوْمَيَأ : كلاسي َءاَجَف . (َكَِْإ ها

 هدي يف رح ْوَأ ٠ َتَنَكَم لضتب فَ حب زأ « ىق ةن جوت نأ « كلَ اهش تك

 يتهاَش ْنِم درت ْوَأ هممت تضاف لح يف ّقئتْحأ وأ « َتاَم تح همد ار امف نيكس

 َقداَرتُمْلا ظاَملألآ َنِم ثر اَم ىتعَمَو « (َكِيَلِإ فن ُهاَدَه) : يلو ئتمَم ُحَّْشلآ َكَرْدَأَو

 أس نیکو شاز ايل انآ ل نأ لعق ؛دجزج ا تيل انو لقا لع
 ع 2 + 00

 نأ امو « سلا ةّرعو ةقئألا هذا « ُمِئِرَك ُّلُجَر لَو اذه : َلاَقَف ؛ ةَساَيْسلآَو ةَمْكِحْل

 ُناَعَبْسُمْلا للو هملكن بهذ 3 ِهّمَه ْنَع ٍلِزْعَمِب ةَعاّسلآ

 ٌرْفَتْسَأ ههوو امار نإ ب لان هنإ : ئتفلأ َلاَكَر اد انفاس اعلق ء اناث اَنيَسَمَو

 . دنع او نداد امك أ م لد أو طئاحلا ُدَوَسَتَأَسَو « اَهَمَعْرأف هست
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 لإ بق رت ولا بولص اح + يهر ربع نب ضرما ل اإل ۰ الع
 ٍةَلَماَعُم ٰيف ْتَحَبْص نأ اهنا ةسفت ويل ْئَصَو ؛ فو امو ةكلا إو ٠ زج وب امو تمل
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 ٰيف حَمْعَقتَت ت اًحْوُر هکرتو ُاَيْضَأَ نزُحلا ءا هلع رب 2 ُدَحَأ هلق ال ِفئاَّزلأ مهردلاک ساّئلأ

f 7 00ةروس ۲] * 2 نوُقنمْلا مش اواو اوقدص يذلا كهلل اى ل اسابا ىف َيِ رسا # دايم سس را 7 0 كك  

 . VY] : ارقا

 دل ص سو
 ؛ يلع رص ال ام اج تح اتزبَص ذق ١ قلا اه قتحُمْلاك َلاَكَو لُجَولأ هَْلَع عطَقَ ]ا اهئ :

 ْنَأ يه « اَهاَنْعَم ُكِلْمَت ةدحاَو َةَظْفَل الإ اَهْيَلَع ُرِدْقت اَمَف « ملك مالكا َيِناَعَم نم اَنْوَلَح ْدَقَو
 ع

 ا

 ! يهتنن

 ٌءاَوَهْلأ عدو هڏ هلله فأ : ْيِل َلاََف 3 رادجلآ يف دوم هوك یار هَ هَ يع ْحِبّشلا دمو

 َلاَقَو ٠ اَيندلآ وَر اهن َدَقَتَو ء اهتختف ىن اهتجَلاَعف اَهيَلِإ ُتْدقَف . ةمالك انعم ملت
 س
 : كسب َكَنَأَسَف مالَكْلا نم ُتْغَرَو انآ اَذَف « ىلإ غض : لُجّرلل حْ هع

 0 ر رە رر ت هک 5 sS وا ل و ر

 َنْيثالث هرْيرَس ىلع هتبئأف هضرم لضغأف « ضرَم دق َنْيِمِلْسُمْلا نم الجر نأ َتْمِلَعَأ

 . ايم فويس يل لجو نب رو اح الغ بل لجو ج كوك ر ا س
8 

 ؟ . . . ٌةَنَس نال ايم الو اّيَح ال یھب

 ؟ َهَنَس ثالث لاَحْلأ هذه ىلع شيع ْنَم اَينُدلآ َيِفَو : لجل لاق

 : ُلْوُقَي الو هس َنِيثالث ٍلاَحلأ هذه َلَع ٌرْصَيأ : أَو ماََكْلا حص : بسلا لاق

 البلا نأ مدعي ْيِذَلا نمؤُملأ لجأ دنع هَل َرْبَص ال ِءْيَش أَو ! ولع َرْبَص ا ام ءاَج)
7 
 ١ل ل و

 ؟ مسجلا يف ْلَب ٍسْيِكلأ يف عضوي ال ل ُهَّنَأ َرْيَغ لام

 دم ماظن نعوم تؤكل ةاَيَحْلَأ ِءالَب ْئَلَع هس َّنْيِ اٿ َرباَّصلأ ناک ْنَم يرق

 باطلا / ي ُرَمُع ُهَلَسْرَأ يذلا عازل نْيَصْح نب ُناَرْمِع) اتمام هن هن ؟ اًهِرْيِرَس ىَلَع

 ش م اهم امري تخت ئرضبلا نس دا « اًمَءاَضَق ْىَلَوَتَو « ةّرْصبْلا لَهَا هم
 یک ع

 رس لع اَنبنُم هاب اتيأَرف « (ُءاَلَمْلأ) ُهْوْخَأَ و اأ هْيَلَع ُتْلَحَد ْدَقَلَو . نْيَصُح نب َناَرْنِع نم

_- 

 ا

٠. 0 

 يس 0) و هع

 tm ا

 رجلا نم . ةّرجهلا نم ۵ َةَنَس



 5 زق كدا لاجل لخت نغ اا ق لإ هح ثنا ىلإ دََحَأ نإ
 « عْيِمَجْل وف م اهْنِم عِضْوَم لكِ َلعَج دَق اهلك ضألآ ُكُّساَمَت َناَكْذإ « وْيلَعٍمِئاَقْلآ لجلب

 لَ ءالبْلا نم لاجل لم ُنِمْؤُمْلا لمحي َكِلَذَكَو ؛ هب َراَغَو هَعِضْوَم ُلبَجْلا َكَدَ اًدنَع الوو

 لوم ماهل « مضؤَم لك يفوق و جز ةف نا ذإ ؛ ُمَدَهََي اَلَو هَل رسي ال هئاضعأ

 ّلُك ىَلَع ريخ ٌلُكِب َنِمْؤمْل نإ » : ٍرَبَح أ ىَتْعَم اَدنَمَو « مسجلا ىلع ال حْرْرلَأ ةه ْىَلَع
 تس مص خي سل ما و كودو د

 ء « دمحأ دنسم » عجار] . '! جَو رع هللا ُدَمْسَيَوْهَو ميينَج نيب نم ٌعّرْتتَل هَحْوُر نإ ؛

 دو 0( تا كاع لد بأ لا د لي يالا ني دلل ےک ا

 َكَلاَتَو ارجل اًنَحْنُم َتْعَجرَف كب مر اَذِإَو !٩ َتْنِش 26 تف يع "ب مْرَأَو يتحتم ١ : ئال

 ؟ َكِتَعاَجسَش ىلع انت ْمأ « َكِئاَصَمِل هل اًفاَصْوَأ اَهاَرَْأ « ُْيوْشَتلََو ربل

 ْنُكَي ْمَل « اَهِئِراَوَكَو اهلزالَر َْلَع ٍسْفَتلا يف اناتْممْطآ للأب نالا نكي مل اإ : لاق مئ

 اَذِإ ىح « لطب هنأ ِناَبَجْلا ىَوْعَدَك < اَمُمْدْمَي ال نالا نأ رقاب ى َوُعَد وه لب « اَناَمْيِإ

 يضرم ذأ البل ةف يؤم لق ناك مث نم ر . . ٍفْرَكلا يم وباي نف تدا عو هاج
 ْيذْلأ ِناَبَجْلَأ شط ْنِم ئَرْخَأ ةر ٌةَرْوُص ادله هلَمَع َناَكَو « هناميإل اًبْيذكتو هللأب اًرفك اًمِهرْيغ و ت سس ا ا هک

 ! هانت "يف ثدح
 مس ١
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 هدْعَوب َةَقْب « ِبْلَقْلا نم ىضّرلأ هللا ٌءاَطْعِإَو ١ حولا ُةَشاََب َرُم يحصل نامبإلاو
 7 وا 27 ناس هو 2 رو ع cre 4 2 مر ماع

 « ِءاَجّرلَأَو ِةَقْتلَآَو ئضّرلَو ةْشاَسَبْلاِبَو . ناَتْئِيطالأ نكي نينه نمو « ُهَدْنِع امل َءاَجَرَو
oT1 ت ےس 85 1 8  

 هَل شْيطَيو ٌرْبَصلأ ُهَعَم ُبَه ڏي اَب ُنِمْؤُمْلآ يلب اذِإَف ؛ لفعل عَ ينا الفَع نامزإلا حض
 و 55م

 ةّساّيس ىَلَوَنَو ين اَحْوْرلآ ُهّلْفَع ةَلاَحْلأ وذم ف ٌرَرَب- نجلا ل يف هرن نِ َاَصَو « للا

 E ا لول أ لقعلا قيمي َْنَح وينج

 ٌرعألا جربو . فَمْضَألأ اَمُهاَوْقأ لقي اَمِهِْيَغ وأ ضرَمْلآ وأ ِرْفَمْلا نم سلا َفْوَح وب



 ھی و انس ةايكلأ رات 8 ياهل ني ةذرْجَت ذ « ِتاَنَسَحو اًباَو ِءالَبْلا لْخَجِب

 ا

 0 يهو اهَتاَوْهَشِل ُلْوَفَتَو . مَن : ُهَئئَمْطُم يهو اَهبِئاَصَمِل لوقت « ةّيِضْرَم

 ٌةاَضَرَو رش اهو ؟ و ريع اهو ؟ نول قع ی نال ار

 ا تيل لو کک با اک نر امك

3 3 3 
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 هب لتي ام لدي اياد رغب يف رضا رجا لت امأ ١ «رظنأَو : ُحْيَّشلا ل لاق

 لاح ْصَبَرََيَو اَهِيلَع ايلا كيفي اهلنا يف ارتش و اًبناَحْوُر اَلْقَع اهل نَا َرْيَغ « ُناَمْنِإلآ

 يومَ 2 الحا ياك داَمَسلَ ابو مرباط رثا نم نك اهو ؛ لاخلا ريغ

 ع ر 0 1 6ع ر سرك - 2 0 5 يف ةفَْصَتم ةَريرع سف عني نأ هل َلَمَع ال « ٍناَمبإلا نم آلا ُيِناَحْْدلا فعلا
 ؛ َةَيحاَت ْنَع ٌفرْصَتَو ةّيحات ىلإ هجوتو « ٍءئش نم ن ةو يش م « اَهِِئاَرَغ لک

 نيج الل نم أو امت نم يأ درک عوز غشت ةر ِهِذلَهبَو

 دلو + يل اهو از اب ع قرد تح ابا يفت ؛ ايدل مْوُمُه
 ُلَمْعَت تحَبْضَأ ٍتاَبكَلا َيِناَعَم يف لوألا َمَهَو ادو . اهب سفت يدا اَْوَ انيس ُةبيِصْمْلآ

 نم اَعْوَن ُضَرَمْلاَو <« ِدْهَرلأ َّنِم ابا ُرْفَمْلا ُدْوُعَيف ٠ اَهَتعْيبَط ْتَرَيَكَتَو « ٍلِئاَضَمْلا َلَمَع
 يلا ماهم و

 . ارج َمَلَهَو « ِءاَجّلأَّنِم اَهْجَو نْزُحْلأَو < ٍرْبَصلأ نم اَقْيِرط ةَبْيَحْلاَو « داّهجلا
 ا

 ُتاَّذَل اَمَو 3 اَهِرْيَغ يف ال جاهلا رمل امدح انو 2 مَع زنك اَهَدْحَو ُنسْفّتلَأَو

 ٍلاَمْلَآ ةع ْتَلطَب رمل عَم ادجو ناق جاهتبالآ اذنه مو حرفا اًذَه ةراثإل ٌلِئاَسَو لإ اَيْنُدلَأ
03 

5 

 برقا تالا ذي ل ا ةَريْغَّصلا هترجْنَحب رَ ُلْيلْبْلاَو ؟ ِرَجَحْلأ َنِم اّرَجَح ّحَبْصَأَو
 Na ص



 1Y يعفارلأ قداص ىفطصم

 ْدَقَو , همالكب لستغي اَمَنأك لجرلا ئَرأ ثْنكَو « البلف ْمِيّشلأ تكس مٿ سما ل عع وكل e r r ع و <

 طَعضَت ُهْيِئاَصَم ْتَداَعَف « اَهْنَع اًفِرَصْنُم ناك يل هحْوُر ىلإ بلَقنأَو ٌرَّضَنتَو ههجو َقَرْشَأ
 م ل EF رة عر ص 0ك هم 2 ءوس اھ

 ىلإ ناَسْنِإلا َرْظْنُي نأ يه اهلك ةّبكتلا نأ َنَقيَأَو « ِءاَمْلَأ ىلع ُدَيْلأ طغضت اَمك.ةَنّيَل اًحْوُر

 رف هرْبَص يف بكت ام لآ بكا « واَرهش نبع احل

e E a ْعَنْصَي فير (َيِناَحْوُول ٍلَقَعْلا) : ةَرِجعُم يسار ٰيتيَعب ْتْيَأَ ُدَقَلَو : ْحْيشلأ لاق مث : 

 دِلْجر ٰيف ْتَمَقَو ْدَقَو « ِكِلَمْلأ ِدْبَع نب ِدِِلَوْلا َدْنِع « ْرْيبك ٌحْيَش 34 وهو ريل نب هور د رع تيار

 َلاَق َءاَج اًمَلُق « اًهْعَطْفَي ْنَم هَل َيِعْدَم هلك ُهَدَسَج ُدِسْفُت ال اًهِعطَقِب ميل لع الما قفا
86 

 وُجْرَأ ام ىلع هللأ مارح ٌنْيِعَتْسَأ ال : ةَزْعَلاََ املأ اهل دج ال نح معلا كيوت :*
2 

 َىِئاَضْعَأ نم اًوْضُع تّلْسُأ نأ تح ام : ةَوْرَع لاق . َدَقْرُمْلا ٌكِيِقْسَتَق : لاق ! ةيفاَع نم

 ! يستحم كلذ ملأ جَ ار
 کال نق ‹ َكَتْرُكِسْمُي : اولاق ؟ ِءاَلْؤَم ام : لاق « ُةَوْرُع ْمُهَرَكْنَأ ٌلاَجر لد مٿ fad 2 سم + م ع آ ل رو

 ! ْيِسَْت نم كلَ مكيف نأ وُجْرَأ : َناَق . ُربّصلآ هَعم َبَرَع امر
 مس م AE Bog ai عا ,lT e o ا لاق

دزُع حص فيك سفن لف دنر يذلا ثفيوطلآ اهي زظنات : خيشلا ن
 فيكو  ة

 حور تطَسبناف سفتلا ىَلِإ سحب َفَرَصْنآ هلا . َلَمَثْخَأ َفِيَكَو رص فيكَو « ءالبلآ َلَبقَتْس
 طاب ايد ىلإ را اذ نم جرو « اهو يؤ حي منيل ُلّلَهُيَو د: وی : َلَخَأَو « ِهْيَلَع

 يف فرع مرش رانا الع عع م لا لبا د ع 3 نيا رو نيكل هيك ْمِطاَقلآ عطقف 0 ليلو ركل يعم تعم نم ّيهنلإل رولا هب اَضْعَأَد شارح ْتَرمْعَو

 . ةَرْجِهْلِل ٩۳ س يفوت ()



  « EAملقلا يخو «

 َرْبَص ال ام َءاَج » : َكِلَذ َّنْيَب الو اَهَدْعَب الو اَهَلْبَق ْلْثَي ْمَلَو « ةه الو هنأ ةَقَحاَملا
2 

 هيلع ... !«.

f E 2 

 ْوّدلَأ هيف ْتَْقَعَبْنََو ٠ ُهْشَأَج يوو فيصلا ٍلْجَّرلأ س

 ُنكْمُي « َكَرْدُيَنَأ

 ص

 أب فهزأَو : ُبَبَسُمْلَا َلاَق

 ُنكْمُي ال اَمَّنَأ َفَرَعَو « َنِناَحْوُول ِهِلْفَع نم يقيل ُهَلَاَسَنَو « ٍدْئِدَج رفع

 اتیا لُجَرلآ بْن 27 7 اع

 . كريب نأ

 اَمَق « ُهَعْطَمَف هفت يف ناک يذل سالا ىلع راَشْنِمْلِ رف احول لفل ادله

 ! اًينُدلَأ نم ُدَبْكَأ هللا « اَينْدلآ نم ُرَبْكَأ هلآ : لوق
 ساما ل 0 02 2

2 

 إ اًيْنُدلَأ لئاَسَم نم ةلَأْسَم يف طلع اإ ناَسْنإلآ ْعّنِصَيِاَذاَم

 ْتَطِلَغ اإ ْناَسْنلآ ُمَنْضَي اَذاَمَو ؟ كلَ ذ ْيِف هاني ام ئَلَع َرِبْصَيَو هر هْيَلِإ عْوُجوْلا يف َدِهَنْجَيَو

 ؟ 20020. ةَلَأْنَمدَِ
 م مر

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 « ةثلاثلا ةنسلا « م 1978 رايأ/ويام ١ = ه ١854 ةنس رفص ۳ ١ 437 : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . ۷۲۷ لالالا" : تاحفصلا



 ۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 َنْيَبَو هجو َّنْيَب حلصلآ حق و امنا ؛ رهَجاتِنَد یف قرر هول ىلع ْئرْجَي َرْوُثلأ ئأَر

 الإ َكَكَذَح ام هن «ونالذخ نم لاپ ْدِعَتْسآَف « تن مالشإلا ْوْخَأ معن :

 يه « سلا هذه ىلإ كلَ ٠ هِتَرْدُم يف برام وأ أ هضراَعث لأ ءار َكَسْفَت َكْعْضَو

 ْيِف اًرْوُصْسَم « اطِخاَس ارجاع َتْنُك َتمَو ؛ مسا نإ كيما تت. رختلا نإ كط

 لوا ُهََوُف نأ َّنَط اَذِإ « رْفَمْلآ يف عث ِئاَجْلأ ٍدَسَألآَك َتْنُك « َكََرْدُق دق ىلإ اًلْوُكْوَم

 م ني او او عزا ألا كنت نإ كل وغ دمنا ل

 1 « ةاّيَحْل رش َكِعْوُر ْيِف ثبثَو ءشلآ يف كسلا َكبلَق يف حَدَقَت ٍتاَكِلْهُمْل

 دق ايم َكِلَذ لَك ْنِم يهتف ؛ ةداَرإلا َرْجَع َكَدْنِع ُدَرَقُتَو , ٍلْقَعْلا ٍتاَقاَمَح َكِرِطاَخ

 ر م 2
 لد تنك ولو
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 ب ار یف تمل ‹ ِناَمِئإلأ َّقَح للأب َتْنَمآ دق َكِسْفَِب َكِناَمِ

 ْنِم اَهَتْبَمَر ٠ اَهِيَلَع ُرِدْقَت ال يتلا ِةَجاَحْلآِب ٌْمِماَطَمْلا َكْنَمَر اَذِإَف ؛ َكِئَلَع اًهطَلَسُي

 نم اهنج ‹ ِةَلبَقُمْل بغل ةيحاَن نم ُتاَوَهَّشلَ َكْنَءاَج اَذِإَو ؛ ْيلَع ُرِدَقَت يذلا ۽
 . ةرخ ر لآ ءاَيِرْبكب اھت اًينُدلأ أ ءاَيرْبِك كر َواَس اَذِإَو ء فر لكلا وز ج ةّيح

 س

 و 1 00

 زؤفلا رف ْنِم اًبوُرض مو ناَرخَالأ ُبَِقْنت ب اذهب

 ْتَناَكَو « ِةاَهاَبُْمَو رخف عضْوَم دوْعَتَو « ُمَهْلَآَو ن نالذخلا نم انو او ٠ اًهِتاَوَهشَو

 اذ « ِهِراَدْفِم يف َءالَبْلا ٍتَرَصَح ْتَيِوَق يه اَذإ ِناَمِيإلآ ٌةَمِئِرَعَو . ٍراَسكناو يزخ َباَبْسَأ

 اًرماغ البل ءاج همي ةَمئِرَعْل هلله ْتَقُعَض اإ نيش انش هْيناَعَم نم صف د لر لدن

 ام انش اش ُدْيَِ ِِناَعم ُلاَرَت الف « عْوَولَأَو ٍفْرَخْلآ َّنِم ُهْبَحْصَي ام ُهَراَدْفِم ُرِواَجُي ايش
 . ويف َسِيَل اًمِبَو هيف

 ؛ َلْوْزَي نأ اكْيِشَو ةينافلا يَقْيَمَح ىلع هَر , اَهَلْوَح ام ريب سل يف ذ ٌءْوض ناال

 اًهِلاَوْحَأ ىلع يام اًماَهْؤَأ نفل اهمه « ءايشألأ ٍِتَسَمْظْن وضل اَدنَم ًاَمطْنأ اذ
 همام ر و و elgg م 7 هوم

 ُهْؤاَيسَأ الو ‹ اًهِتَعْيِبَط ٰيِف ن  ءاَيشألا عم ُهْنيَع ال : ِهِمْهَوِب ئَمغَألا یری اَمَك ؛ ِةَفِلَتْخُمْل



 اض مف : ٍلُجّرلِل ُماَمإلآ َلاَقَق ؛ ٍبِيِعَمْلل ْتَلَفَط ْدَك ُسْمَّشلآ ِتناَكَو : ُبيَسْمْلآ لاَ

 نقيا َكِْوَصَو ىلإ تف ادل : َكايْنُدَو كنيد يف عفت ارم َكُمْلَعأَسَو « َءْوُضْوْلآ غبْسأَو
 يل ِراَرْسَأ نم اًئناَحْوُر ارس ِءاَمْلَأ اًذنَم ْيِف نأ لع َكِرِطاَح ْيِف ْمِْعَأَو كس یف

 تدم يآ كسفت ٍتاَمَّلُظ ْنِم وب رهط اَمَنِإ َكّنأَو « َكَدْنِع ِءاَمّسلِل مر ُهّنَأَو « ةايَحْلاَو

 « اَعَم كفن ىَلَعَو ِءاَمْلآ ْىَلَع َميِرَكْلآ داملا ةمشآ ايم مَ هنآ مس مث ؛ كفار ىلع
 اًمهْيف دخ َكَنَأَو « اَيْنُدلأ ٍلاَمْعَأ ْنِم اَمِهِب هاَطاَعَتَت امو اًمِهيف امم د كيدي َتْلَسَغ نأ نت هن

 ةيِواَمَس ةَحْسَم الإ ايش سَ ءزضولا نأ كش دنع ززل ؛ ؛ َكِئاَضْعَأَو َكِهْجَوِل ِءاَمّسلآ َنِم

 ةِواَمَسلا ٍةَحْسَمْل هذهِ كأ ؛ ؛ َكُلْقَعَو َكُمْسِح اهب َرْعْشَيِل ١ َكِفاَرْطَأ ّلُك ْىَلَع اعيش

 . اًيضَْأ ال اًيواَمَس َكِتالَّص يف هل ُلِْقَتْسَت

 ْنِم ُلِْنَي ذبح َءْوضْوْلا نف « كَل ةَداَع َراَصَو َْلَع َتْلِمَعَو ادله َتْرَعْشَتْسَأ تنا ادق

 دل ضرع ذأ نُقل ذأ تط ذأ تفك ذأ تنعم املك اولا لأ لرم ِسْفَنل
 نم اَهنف َتْنَأ تلا ةَعاَملآ َتْذَسَعَو ةايحْلا َتْلَسَع الإ ةيثلآ كلت نَلَع اصر ت ” اوسو

 ْيِفَو ٌكرْوُعَش يف ُباَسْنَي َوُه اَذِإَو ‹ ْئَضَولأ نيل ايل اد وده هيَسْحَت َءاَمْلَأ ْئَرَتَو ل

 اًعْيِمَج َكِلاَوْحَأ

 َدْنِع انا اَذإَف ؛ ةّيثلآ كليب ةفصلأ هذه ىَلَع ِئْوِضُو ْثْدَدَجَف اَنأ ُتْمَقَو : ُبيَمُمْلآ َلاَق

 وه وناعم فَعض ذَا یف ٌءْوَضْوْل اَذَِو ع داَثَسَو َقاَرْشِإ هَل مج جف ٌءْيضَتْسُم “يسن

 ٌسِيِدَقَتلا اَهْيف ءاَمّسلآ نم ٌةَضاَفإ َُهَف ِْيناَعَم ىَرْقَأ يف اأ « ُةَفاَطَتلاَو ةراهطلأ هنأ نم اَنْمِلَع ام

 ٍتاَبئلاَك حولا ءاي , ْتاَعاَس تدم اَمّلُك هطِلاَخُب ام َنِناَسْنإلآ تقول ُلْسَغَو هيرا
 ٠ املأ اطر الولطم اًرضاَن رّضْخَألا

 < رع 85 7 2 ت ر را ا رك عد
 هل ودب نأ ِتاَوَدَبْلا يشح اَمّنأك « لَجّرلأ ْعَم ِتْيبَمْلَِب ْيِنَرَمْأَو ٠ خيشلأ اب ئلص مث

 ع ع ا 8 a ب 3 م25 20 2 يب . 2ع
 ناک وا ‹ اهْيف ناك « ملأ ةتدحو لدبأو هصخش ريغأل هْيلَع ُىِنْداَز ره وأ ١ همزع ضقتتف

 ةالّصلأ ةَّمكح نم اَنيَش ايب دقو ] . انَدْنِع ٌه ُراَرْسَأ يه َكْلَتَو « ِءْوِضْوْلآ راَرْكَت ةَمْكح اَنيَأَر يف هذه 60
 . | ىراَقلأ اهلل ْمِجْريْلَف « « مِلْسْمْلآ ةقيقَح » ِةَلاَقَم يف



 ٤۷١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 هل يلق ْىِيَعَضَوَف لَمْ هبت ذه حولا ناس توكي ن ٍلُجَولآ ىلع َْمأَي مَ َعِيَّشلآ

 ائْسَلَجَو مَع اَنيَلَصَو أَّضَوََف ُلُجَولآ َماَق مت « اًئْمِعْطَم خْيّشلآ راد ْنِم ُهاَّسَعْلآ اًنءاَجَو

 ُفِرْعَأ ام وات : َلاَقَو ةا اَضَوَنَع ضن هن . قزم : لاق أ هاتعنام «٠ تدم

 ٍةَعاَسَك لإ حْوُولأ َن ُهَتْفَو فرعا اَمَو  سفلأو ِءاَمّسلآ َنْيَب ٌةمماَُم الإ مول َدْمَب ءوضْولأ

 رضخألا ي دل ْىَلَع ِرْجَملآ

 مث « ئرزمُأ ضْمَب يف ُلُجّرلأ يمر مث ؛ ماّمإلآ ْىَلع اودع انْسَبْصَأَو : ُبْيَسْمْآ لا
 ىلع ٍفِصاَرتُمْلا ٌبَحْلآَك سال اكو ؛ ْخْيشلا سزد رْوُصُحِل ٍرضَمْلا ةلَص دجْسَمْلآ ايقاو
 شاب رَ اَمِلُْم جر أ وكلا ِتَمِلَع امنا ؛ ْمُهَمَمَجَو ْمُهَئاَس نم يرْدَأ ال ٠ دزنا
 ُعبْرَألا حاَيَرلآ ٍتّبَهَف « ملجأ نم حنش رضْحَيَسَو خبّشلا زك ریو « َءاَعْلَص َةَرْفَك

 1 بَلْ

 : نت ينرعلا نيم مْ يَ

 ٌّلَصُي لف سفن هب وب حذف دك ")اًصّقْشم َدَحَأَف هَل ار یتا « ٌةَحاّرج عب ْتَناَك الجر نأ انور

 ! انذلا ةا تحفا اك ةرجآلا هلم ميت هزت هَتْراَتَج َكَرَتَو « هلي يبل ِْيَلَع

 ۲٠۲۹۲ : مقر (ادمحأ دنسما ؟806١51 : مقر ؛ دوادربأ ؛ ۱۹٩٤ :مقر «يڻاسنلا ؛99/8 :مقر ءملسم]

  TEE OTN TTYا 7 عجار .

 راّتلآ ْئِف اًهَقّْئَحَي هَسفن ىي يذلا : اق هنأ يب يل نع ِثيِدَحلآ يف اتيور ‹  lz = I oنس 2 دا د 2 27

 ا و مش یی نيو لا ين ُهَسْفَن “رعي * ُهَسْفَن نعطي ْيِذْلَأَو

 . [94558 : مقر 1 دمحأ دنسم ۱+ 1١550 : مقر

 ٠ يراخيلا] يا
 ۱ ا

eممر ي : _ٍ ماو ر ِءْيِشب هس ص : مق . يراخبلا] . «! ةَماّيقْلَأ َمْوَي هب بدع ء٣ 7 ا ع اَنْيَوَو ت  

 معز 1١١٠١[. : مقر ¢0

 هسفتب دبع ْيِنَرَدَب : هللأ لاقف « هَّسفَن لتقف حاَرج هب ٌّلُجَر ناک ١ : لاق لك ُدْنَع ات 5

 . ضْيرَع لصَن ويف ذمه : : ٌصَقْشمْلاَو . باشلا ُةبْحُج : (نيِتحْنَفب) ْنَرَقْل )0010



  VYمَلَقْلآ يحَو» «

 . [1754 : مقر « يراخبلا] . «! َهَيَجْل هيلع ُْتْمَدَحَف

7 

 سفن َلَعَجَم هاو ین نرد : يآ ٩ .. . هسفتب ٍيِبَع ْيِنَرَدَب » : "هلآ لوهي : يعقل َلاَ

 . اًمِلاَظ َناَكَف « اَماقَوَتَو اَهَضَبَقَف ء سفت لل

 ! َقَمْحَأ اووُرْفَم همْلُظ م َناَكَف « لإ تلفني ةَطْسَل هِساَفْنَأ ريخآ يف لانو نرد

 « ايلا يف اهم نأ هزت ني تلا نن هل رو « َقاَض َنْيِ هلان نرد
 ! ِهَقْمْحَو هِرْوُرْعَو ِهِمْلُظ م ارجاع ناق

 مِلَطلا قلما ادنَه حن مل « اَهيَمْعِحَو ةايعلا ٌريب ِلهَج لع هاتو رد
 ! لإ ةرْوُص يف ينيج نأ جني مک وهجر هرجع قف يف ززل

 ةَلوُنقَم ىلإ اَهَلَسْرَأَو « ٍةَهاَفَسَو ِدْوَمَتَو ىع ْنِم ىلا اهَعَباَط ُهَسْفَ هَسْفَن يطق < « هّلاَتَو َيِنَرَدَب

 . يلع اهدري
 َوُهَو ُتْييْخَأ اَنأ ؛ ُفْضَتلآ َىِلَو رمألا فْضِن ُهَل نإ : ُلْوُقَي اَمّنأك َهَلَتَو ِْرَدَب 5 2 f ماع موك 7 2 ر ا ع

 ! َهَئَجْلَآ هيلع تم مرحه هستي ْيِدْبَع يندب

 ُبلَقْنَي ْذِإ « ُهَسْفَن لنفي نم ىلع هَ مرح امو : هلأ ل مع ايل

 ِهِدَي

r ِهحْوُر ىلَعَو هلآ ى 
 2 9 صر س رب 2 2 ر

 وم وأ 2 ادب ٌةَمّوُحْسَم فيلا نم فيج كلان 1 روق َ؟ ٍدَبَأْلَآ ىلإ راقت ات ةيانج

 َتْيَوَجَو ء كسقتب ىئَئْرَدَب َتْنَأ : هل "هلأ لوي ٠ اَدَبأ ةَمَسَهُم وأ < اَدَبَأ ٌةَحْوُبْذَم وأ « اَدَبَأ

 كانو« قي رب  نل تز ف كت ف اتیا ىو رق نيف یت

 ؟لَوَحَتَيِإ َعِرْس ول ا ی ا ی ای لوھ كو لك ل إل ترن

 َباَبُح لإ وظني امك . لت لك لا للا كِل ةزاج نإ هي قا رقت كلذ نم
 . ل ذهشأ : هَل كرفت هْنَءاَج مث « اهلك ِكالْفَألاَو ٍبكاَوَكْلأَو ٍسْمَّسلآ ىلإ ٌبّسلآِب ْتََجَوَ



 عال يعفارلآ قداص ىفطصم

 ا
 حل ٌرصْفَم الو هيف بِي ر ال ٍنآ تلا نإ ؟ تفت ُناَسْنإلآ لقي َمِمَو : ُحِنّشلآ لاَ َِء

 ْنِم ِرْمَأ يف ةَرْيِغَّصلأ ِةَيْيَخْلآ ُرَّرَض اَمَق ؛ الا لَم ىلع قلت ئربكلا هلآ رَ ُهْنَع

 وا ُرْفَمْلا یھ مذ لَم نِ ةي تناك نوف « يح نم لپ حاج نِ سفت لنفي ال رمل نإ

 نذل اية ن تا إو « لالالا أ صرع يَ اح نم اك نو ةا

 ُلْيخّملا وأ ةَوْهَّسلآ نَع ْرْجَمْلآ َيِهَف - َّنِهِرْيَعَو ِءاَسْنلآَك  َكِلَذ ئّوس امم ْتَداَك ْنِإَو « سڙيل

 . ٌدِساَعْل

 ُضََمْلاَو « ٌةَجاَحْلاَو ُدَْمْلاَف الإو < ةَداَرِإ وأ ٍلَقَع ةَبيَخ الإ ْناَسْنإلا ُبْيِحَي َسْيَلَو

 Iu يووم يل لل ليلا لو . ةوهشلا يم زخات ٠ ساو 3 دلار ۽ لالوخالار

 ا

 ؟ لكن نم حسنا ةاَيَحْل یا نأ نودي ء ةَيِرْخُسَو
 نِي داو واح لَ دمج ل اذ لفل يف هلك دل لب ؛ ٌرَّشلا يه ٌةبيَحْلا ِتَمْدَل 2

 يج هلآ و رت القأ ٠ دَجْوُي مل اب لَم تقف ٽو اإ دالا يف ذأ « ٍيِئاَخلآ عملا

 ناَسْنإلآ ُبِبْحَي الو ٠ ٍسْفتلا يف رثا الو ىتغَم ةبْئَحْلِل قبي ال ٌةدارإلآ الو لفعل يلا ال

 يف ةدَشلَ لك ُدَتْشَبَو « سالا َلْيَخَنلاَو يلفَعلأ ترألا هله ىلع م ٌمالْسِإلا ل ب ت

 اهِْم ُدْشَت ِةْيِمْوَي لاَمعأب اَهِيِمْنُي ُلاَرَي الو « اهب ْنَلَعَتي ءىش يف صخر الف « ةَداَرإلآ رم

 شيل نم ِتاَجَرَ اهْيِف شطب ةريِيَك اًضاَرْمَأ ٍلْفَمْلِل نإ هَل ةَسِراَح لفعل ىَلَع ةبيقَر َنْوُكَتل

 ُهتَكَرَح يهو « بلصق اِ هيل يه ۽ لَمْ فعالا تناك + نايخأ دولا عنب ىّ

 . طخس اإ ضر يهو « نشاط اَذِإ ملح يهو « دلت اإ

 َنْيَب ْناَسْنإلآ اب نْوَكَي اذهل ؛ نيدو َّنْيَب يهف ٠ « ٍلقَعْلآَو ولآ ّنْيَب ءْيَش ةداَرإلأ

 دوو نف ُنْوُكَي ْذِإ « اَهْنَع ٍلصَقحْلآَك ايثلأ َنِف َُهَر شْيِعَب نأ ْمِئِطَتْسَيَف ٠ « اًضِنَأ ِنْيَدْوُجُو



 ملقا یخو 7
 . ٍدْوجُمْلأ اذه يف ُهْحاَجَن همه ربكأَو ؛ هحْؤوُر وجر یوق

 يسيل ٠ ثار ریال فاعلا هُففَحُت الو « ٍلاَمْلا نم ناي ال حاَجَللأ اًذنَهَو 0 ہے ور

 ْيَنأَي لب ؛ َهَنَس هم وأ ةَنَس َنْوُسْمَح هرم دعاك« روزا عني دُعيالو افلا ليا

 ْضَرَمْلأ نيمي انهَْهَف ؛ حالّصل اوقع تكلا وبنات نفاد ابر اكر لكلا ةا

 ُلْقَعْلا نوي اهو ؛ ورا ديم ال اَم هقئاَمَحب رمل ُدِْفُي « ٌةَكَّصل ا يم ال ام هيلع رباب 2

 ةَبَلْعِل عضم ال اهَمَو ؛ حاط وُ ام رك امو لَم وه امم رك دایاع اتنا

 ناّسْنإلآ ْىَلَع ِءاَفَّشلآ ةَبِلاَج ىه تاللا وذم و ؛ ٍتاَّذلأ ٌبُحاَلَو « سلا ِءاَيرْبِك الو « ةَوْهَّسل
2 2 
 . ِءاَفَّشلأ ٍلاَوْخَأ يف ىٌح اباه ناَسنإلا نْوُكَياَهِنوُدبَو َداَعّسلآ لاو يف ىح ®

 3 اهب ِسْمَّنلآ حالَصَو ماعلا ي وئاَقَح ىلإ ِنِمْوُمْل ُءاكذ فرص ۶ ي ةَيوقْلا هن ةَئِمْؤُمْل ةدارإلاب

 برو

 . ِناَسْنإلأ داسو ٍناَسْنإلآ ٍلاَيَح ىلإ ءاكذلآ فرضي ةداَرإلآ هذه ريعبَو

 هْبَلَع َلاَحَتْسأَو اًعاَوْظِم ارم الْهَس لَمْ ناك اَيْيُدلأ ٍقِئاَمَح ىلإ ُءاَكَّذلأ َفَرَصُنأ اإ
 اذِإ لإ لفعل | رعت ل ةا ةرخفلا هزم دق « اه دَأ سل لق ةر مْ ذآ سما م سام ماو

 دنع الآ تَرَ ةداَرإلا يف ْتْباَخَو باح دق دحاو ضَرَغ نف َرَصَحْنأَو رت

 ْذِإ ؛ كر وأ ُهُمْرَع َمَسْمْنال « اما ايدل َرْباَص م مث هست لن ىلع همر مَ أرمأ أ ؤو

 كم ام اعم مثلا نو ب ريشا لمع ءان اعر ثلا هزه نف علا خل

 ْيِف هست نم ُقِيَتْخَي د ُداَكَي ْيِذّلَأ ٍلْقَعْا ىلَع ارهاب حوَرتلاَك رْبَصلَف ؛ ام انوه سلا ٌةَلاَح

 هَل راَصْغِإ ْيِف اقل لَم ٍلاَحْلا هذذَم ْيِف لَم لمَ . هبناوَج ْنِم ٍلَمَقُم ٍدِحاَو نعم

 يزرع ندع + ٌفَتلُمْلا بارلا دم هع يارهن وا دلع ةو نل بارلا

 َّنَأَو ؛ نمر لاح ال نأ نف ورام ماس اح ا نقيا ىلع َوْهَف ؛ ةبصَقْلأ ٍفْوَج

 . ّمَهْلأ اَدنهِب ُبَهْذَي يذل َوُه مهلا اذهب ء َءاَج يذلا َءاَوَهْلآ

 ُرَحآ ْرمَأ يه كلذ ايلا « اهني رئال راّصْغإلأ اذن ريغ ءْيِش يه ضزألا نأ اكو



 Vo} يعفارلأ قداص ىفطصم

 هذنهل عضو ذإ ‹ اهلك اًيْنُّدلأ بات أ ىلع نالت 3 يآ هللأ باتك ْيفو ماما لاق

 ةَعاَمَجلِل ئحْورلا لامل ُرَحآلَآَو ‹ لماكلآ ِدْرَمْلل ٌئحْوُدلَأ لاَتملأ اَمُهُدَحَأ : نيلام اَينُدلأ

 ةلماكلأ
 0 را ا ےک گر س کر د ص سر 6. 5 يَ

 اجر ناک نمل ةتسح ةوسأ هللا لوسر ىف م ناک دل » : ىلع لوق يه ئلوألا أ ٌةيآلأ اَ

 . [؟١1 : ةيآلا /بازحألا ةروس ۳۳] . * ا
A 2 24 مبني هم راتكلا لع هدأ عم بلو وها وسر دت # : یلاعت لوق َىِهَّف ةبنالآ اار ا رس  . 

 804 اال ةروس ال

 اهمه مف 5 « ةيناَمْل ةاَيَحْلأ هذه َقْوَف ُناَسْنإلَآ ' ىَماَسََي رخآلا ٍمْوَيلآَو مل ذأ ِءاَجَر يقف

 هذلَهَو ؛ هْيَلَع اه ن داعش ال ناك يخت نِ يَ وقيل يف يِ ذإ مدت الو لوح

 ا هلا زج الك ۰ تاک تیک رت ب یی 5 سلا ِهِذلَه ٍلْثِم ْيِف ُدجَت مومل

 2 4 2 س 0622 نت ١ سالا ُهُدَلَمُي اًرهاظ الَمَع َنْرَكَتل امرت وا یر 5
 یر هوك نتت ةّوق لب ‹ افعض قّحست

 ەر 3 70 ل ET 0 6 ر
 ةاّيحْل ُهْلِع يه اَهَدْحَو ةَرسألاَو 3 ةنسحلا ةَوْسألأب هئم َنْوَعْفَسَيَو

 نم يف و و ةيسحعل س نم ريففلا ىرت ذيَتاَسَألَآ ر 0 داسا هيَقيَتَح هو ‹ اًنْيكْشم بست سخت سالا ةا ىر دقو

 ْنَمِل ٍناَسْنإلآ رن َوُهَو ٠ سائل ف ٌرَّشلآ بابا ُربَْأ لطْبَي رخآلا ٍمْوَلآَو آ ِءاَجَر ْيِفَو

 نإ ذي ذبح نول ريق « طْخشلاَو َدْفحْلا الإ تعني ال اوت اًنذلآ ةئئفب نم ىَطخَأ َوُه

 الإ بِ لاهي وزو« ةر 0 ء الأ يف ا

 ا ا را لطب هربكفت نف اهلج هج ْنَمَو . ةطْبْغْلاَو َرْوُرُسل

 ہن عم ج ۲ عل يمل مت دِإ ملال ريل لخزان سال نت

 ۰ . ُهاَدَع اَم َطَقَسَو ُنيِلْقَعْلا قامال

 حيض مزي يف أك رجصقلا وأ ليوا ةرنع نانإلا لشن عب رخآلا ميلو مآ ِءاَجَر ْيِفَو

 ُنوُكت اَدئهيو ؛ واتسب الإ ينم ربع ِدوُلُحلآِب لص يش وه ؛ بالا رذكلا نأ اتوا هب

 جلا مح يلا ةراكَملا كلب يه نب ٠ اينألآ يِ راكم تيل 4 ُئِئاَصَمَو هُمالآَو هِضاَرْمَأ
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 مُهَنَأب َنيِمْوُمْلا بفضَو يف رهف < ماكل وعامل سزا كاك ئ ار : يشل لا ريا

 اه محم و س 2

 ناو طب ىلإ جا اَت هيَسْحَأ ام ادله اذل ۹ : ةيآلا /حتفلا ةروس 4۸] مهني ءامحر

 ْنِم ال مهب ُلِصنَيَو ْمُهسياَعُب ؛ خرم لوح نم لق نِ تؤ نانا ب قی ام رخ نإ
 ِتَرَرَقت ۲۹ : ةيآلا /حعفلا ةروس ٠٢1 مّ ار ْمُهنَأ ىلع ِةمأ امج َماَق ادق ٠ درفت لبق

 ملو « هرمي رفقا ارقي مل كلذ اُناَك نمو ؛ ءال ىلع عوج ةيسفتل 5 ةَمَظَمْل

 ءالُؤَْه نيَو . ةَرْيِقَح ْوَأ ةيماَس ِتاَقِصل َنْوُمّظَعُيَو َنْودَدَحُي اَمّنِإَو هال ٌّيِنَعْلآ اًوُمِظُْي

 يلا دخ رنة يناثلا ماظفإو « رولا ينل نب اذ معآ اصلا ديلا نكي

 ةيناَسْنإلَأ يف ةميق اذ ايش هسفت َدْنِع ُهَرَقَف 3 لع

 ْتَلاَحَتْسَأَو املأ لطب سائلل ٍةَمِلْوُمْلأ ْيِناَعَمْلا هذلَم ف ةَعاَمَجْلأ ءاَرآ تَحَحَصَت ىتَمَو

 يف ايدَج ىتنم هاك حصو اَنْ يف اعلا ياعم نب ىنغَم لن ال َاَصَو < اًهِبناَعَم

 ئَلَع درفلا ُرِيْضَي َكِلَدِبَو ؛ عْيمَجْلا يف سفتلا هَ ياغ اَهَدْحَو ةليضفلا م ُحبْضَتَو « ونام

 سالا بش نورت الق . هلو يلا ىلا عنج ندو « ُهَدحَو ورب ال « اص

 ٍلطَبْلا عاجل مخل اَهّسْحَب حي 5 هَذَل حالسلآ مآ يِف عض د اَهَبِحاَص ْمُهَمْيِظْعَتَو ِةَعاَجَّشلَأب
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 مق اإ ! يشأ ایا : َلاَقف ١ سلْجَملأ َنِم ٌّلْجَر َماَقَق : عناد نب بيم لا
 ر

 ةروس ۸1 4 م هار ل ازرع مو « ثابنألا مكعب تمم « مك ولف ْتْظْلَغَو رسالا

 نع كك متبل ه ةْوْحَرَطَو ىلتيملاب اُرهتَو « زل ازعوش شو « [؟4 : ةيآلا /حتفلا
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 يش لکو ذیتيح نسما مَتْصَب ْنَأ َْسَع اَمَق - نع فک ال خفي الجر ویال يف عاش
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 WY يعفا رلأ قداص ىفطصم

 لَك ْمَنْصَي اَمَّنإ اَمُهُرْيَغَو لت أو ُدْيقَمْلأَو ؛ ُهَداَرَأ ْنَم ىلع رع الو «ءٍدَحأ ْنم رسمَتْلَي

 َعَقَو ادر ٠ لكلا ماَمِْإ لَ ُرْبَص وه ملا ادله ىلع بطلا ؛ يال ام
2 

 3 هما. و

 الإ ْءْىِجَي اَمّلَق ْلَب « اًهِْم وُلْحَي اَمَّلَقَك « ةّيماّسلآ هِتَركِف ْنَع ويف ْتَحْبَأَف كنزي ْوَأ َكُمْوْسَي ام

 فيي ام ىلإ اًينُدلأ ٌلاَوْحَأ ْتَلآ ومَا ْمَنْصَي فيكو : لاق ُرَحآ ما بلا لاق

 ؟ هَسْفَن لنفي نأ مف هبل نم هلم مهلا غب ؤا

 ْيف اَدَّلَحُم الاخ هلآ َباَذَع ةف اَمُهُدَحَأ : ٍنْيَقْوَح َفْوَخْلا ٍلَعْجَيل : ءا ل

 ؛ ةن الب أ وه نم هفت لإ صل يدنا اذار . بضل ئوفألا ْتَمْذَيَف ؟ اَدَبَ

 . فَحَألآِب لقال ُبَمْذَيَف « َنْيِمَه َدَحَأ ئه نكي = س سس ةووس < 2
۶ 

 « اًدْرَمَتُم اًمِراَع اشا اقرت الفط َيِطْعَأ ٰيذّلاك ةا علا لک ا ناَسْنالا
 ك

 نإ

 قبضي هي مث « لَمَحَو ِربَص َرجأ یني 5 داسا هنأ كلذ تبق هم مث زوقتو هتيبرت مكحيو هَبدويل

2 5-2 ۳ 0 2 

 ؟ هير درَملَاَو ُبْيدأتلأ َكِلَذَكَأ . لتقف َةَعاَس لفطلأب داتسألا

 يعفارلا قداص ىفطصم . [ ةّيقَب سلجملا اذهل ]

 اَمّدَم ُدْمَت ْتَدَحَأَف ةّضقلأ ذهب هَرِطاَح َلَكَش ْدَق ُماَمِإلآ َناَكَو : عفاَر ُنْب ُبيَسُمل لاق

 َبِْلاَسَأ ْنَع هح اهب َنتْفَتَو  وّمَه يف اهل كَم ام راقب ايناَعَم نم و هل ٽنگ « هفت يف

 فيا اَمُلاَقَم ِنلُجَرلأ لاق الف . تعمل تنل دلي اَمَك ٍضَْب نم اَهُضنَب ايت ةبجَع
 : َلاَقَف يأ همالكو اَمِهِمالَك ْنِم هَل َحَدَقْلا « ةََسَحْلأ ِةَظِعْوَمْلاَو ةَمكحْلا كلب اَمُهَباَجَأو

 . [ اَهْلَ ماف هلك باكا لب ] « َِناَعَمْلا هذ ئِف ريك مالک (ُنيِكاَسمْلآ) اتا يف (0)
 , ةثلاثلا ةئسلا « م ۱۹١١ رايآ /ويام ٠١ = ه 1805 ةنس رغص ٩۷ . ٠١ : ددعلا « ةلاسرلا » (©)

 . ۷11.۷١۳ : تاحفصلا



 َداَرَأَف اًمْوَي ِهحْوُرِب قاض مکن ِلجَر اَمُيَأ . مالْسإلأو هلآ مكدشنأ ! ةفؤكلا لهأ اي ر رم ها 0 7 8 هح - روک مو f rT و ا ۴ ل

 الو بلت َكِلَذ يف َّنَدِجَي اَلَو ؛ هرم ْنَع اَنَقَدَصَو ُهَسْفَت ٍسِلْجَمْلا ٍلْهَأِل َفَسَك الإ

 يف ةبيصُملأ ءادتبأ نوي َدَقَو ؛ مِيِلْعَتلا يِ ردم بهاَدَم ْنِم ْبَهْذَم ةَبكَتلآ اَمَّنِإَف « اَاَع

 ِتاَعاَس ٍضْعَب يف ُرُْشَي َوُهَو الإ نزح ْنِم امو ؛ : هريل أ هست هيف ةَمْكِحْل ادب َوُه لُجَر
 هم ےس

 امك اهعضْوَمَو اًهسْفَت ْنَع ٍةَيَِحْل ناب نم اَذلَهَو « ويف نكت ْمَل ُراَرْسُأ هيف تبيع دق لأ هنزح

 و ا نو مال ُهُملعَي مع جار غیا ةنرأ دک و ولف « ٌمِئظَع ٌّلْفَع مهلا لقَعو

 يف ُهباَرَق الو هلم ْنْوْكَي ال ام ٌباَوَّدلَو ٍلاَعِْلأَو ریمل نم ايلا ادله حْرَش نِ ناكل

 ,Is سلا نو لع ةنرأ ول هنأ د ا ئوقلا هلم الو ءال

 نِ اب ئ ني الإ يقاتغأب :يلؤاكت نف نيواتملا اوت الو ةا لف امو

 هَسْفَت ُبَسْمَيَو ُهاتِع يف ِْيَلَع ّقَحْلا ٌلَهْجَي يذلا َنَمْلآ ُهَباَد ناطَِشلاَف ؛ نْيِطاَيَشلا فا

 ُمُعْرَيَو « هِمْلِع ْيِف ِْيَلَع كلا لهجي يذلا ميا املأ هاد َوُه امك د مير ىلَخُ
 خيب لعد ٠ زيتا رم كو نال كل ادب لولا َلاَط اَمَو « يأ ْوَأ لفعل ىم ةف

 . . ْيلْجِر َقْوَف َرَخآلَآَو مّلْسلأ ق َقْوَف لوألا نال اًَذنَم ْنِم ُلَوْطَأ اذنه : َلاَقُي نأ يأَّرلآ يف

 0 2 ا
 3 ت 0

 َنْوُجرفنَي سالو تاهل ىمي لاو ٍسِيْجَمْلا ئَصْقأ نم خيش ماف : ُبْيسْمْلا لاق
 وهجر هقالَط زدن حبش اذِإَف ٠ هُجن ينبع ثلَعَجَو هتشرفتو ؛ ماّمولآ ءار َفَقَو ىَتَح هل

 ِبِيطْقَت نم رثا هربراَسأ ْيِفَو ٍناَمِيإلأ هشام يلع للهم : را جلب «هجَو ىلع ابابش

 يف يذلا م E نأ امف لجَرلأ نأ َكاَذَو اًذنَه قطني ؛ ؛ مْيِدَق

 ئَرأ اتو « ام هفت لقب مه ذَك حِّشلآ ادم لم َنْوُكَي نأ ْتْبِجَعَو . ءَءاَضَأ ي رم هبل

 . قْوُحَسلأ ةَلّْتلَأ َقاَتْنَأ ة ةاَيَحْلَأ يف ةقئبْنُم هذ ُهَسْفن يتيح

 : َلاَقَف لجرلأ اذنه َمَلَكَتَو

x 
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 ُتئاَوّتلَأ ىنتقرطو ؛ ىم ُرَدْقَأ ةَرْسَحْلَأَو تعا نڪ َتاَرْثلأ اًهْشْبَن يف ةَجاَجَد 6 537 3

 لع ت ناک اتق ٠ اتاط نامزد ام هلا يدعو + را نف ثوان

 ؛ ُهُعْيطَتْسَأ اَلَو اَمُهُفَح ْيِمَرْلَيَو الفط اهم ُث بقعا أنآ لي ُذئَمْوَي يلو ؛ ؛ ينرلل
 ص

 اَض ْنِم ٍلزعْل ٍرِعاَشلأك ه هلله يِتَأَرْمَأ نم ينكر ْدَق ةفل ةَمْلَأَلَاَو ةَرَساَعُمْلأ ق
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 ْدَقو مري َتاَد ةأزُمْلِل تل ؛ ينوب نوو بيرق نم يتلا ُبناَصمل نكت امل

 او + مهو SF 2 7 e ص ل 2 2 ةر سس
 مدا مخل لكْؤُي نأ راج ول ةنالف اي هلأ ُمْيَأَو : ِهلاَرُه نم ضقت و 7 و َرَسْكْنْأَو ثّيَحش

 ىَلَع َبَهْذَأَو ٰيسأَر بكرا نأ ُتْمَمَم ْدَقَلَو . ٌيِبَّصلأ لع قد أ نست تعب

 اينّدلَأ هذلَه ٰيف ٰيِنَسَبَح َوْهَو ٠ ْئبلق ندر نکو ؛ امگا َء ْئِمْؤُش اًدقْمَتَ ناقل ْئِهْجَو

 يصل اَذنَمَو تأ الإ ُبِرْغَم لَو قرش ضل َنِم ىل َسْيَلَف « اَمُكَنْبَي لأ ةَريِغّصل

 ٠ ولا تح نت رتشأل هج ما لأ تول وأ شل

7 

8 

 هست لق اَذإ اًمْيَظَع اًرْيَخ َب َباَصَأ ْدَق َنْوُكَي نأ ٌيِرَح « ٌرّشلآ ¿ يف َمَقَوَو َرْيَحلا َدَقَف ْنَم نإ

 ینا اکو ؛ ذل اَلَو ملي الو ٠ ْحَبنَي الو يي ال « اًميَج رَْخْاَو را نِ َصْلَخَ

 اَهِرْهَط َْلَع ال ضزألا نط ْنِف ْنِكَْلَو ُربمْلاَم ربل ناك نإ لإ اَمأ . امري اند
 نحت يذلا اًذاَهَك ال ٍدَحاَو ٍءْيَش ئِفَو ةدحاَو ِةّرَمِب ْنكلَلَو ُتْوَمْلأَف ُتْوَمْلأ ناک نو ؛ الاسك

 ىّتْوَملا اَنْيَلَع َداَزَو « هَل َماَيَأ ال ل ئَتوَمْلاَك شبعت اترو « اَنُماَيَأ ْتَناَم ذَق . اًعاَوَْأ اًعاَوْنَأ هيف

 . لاذ ميو ادله ذب نع اورق مربع ماي ىلع نفطي ال مَآ ٍةحاولآَو ةمنثلا ف

 ْنَأ درت َكّنَأَك : ْتَلاَ اَهِعْوُم د مالك ْنِم ْتَعَرَف الو « َةَيِكاَب هأْرَمْلا ٍتَرَبْمَتْسَف : َلاَق

 اما ؟ هيف َنْيَعَجْفُت ْنَم م يف قب ْلَه ْنكلَلَو ؛ ئسْفَت ف اَم ِتْوَدَع ام : ْتْلُق ؟ َكِف اََعَجْنَت



 « ِمّلَقْلا خو » ع

 ْنِم ّيبَّصلَ اَذْنَم مَ كمه َوُه يذل َءاَجَو 2 اًبساكَو اًجْوَر كَل ناک يذل َكاَذ يتم َبَمَذ
 لا ر

 ؟ يت الو ذُو اَهِناَكَم نم لَن ال ةَرْفحْلاَك ٍلُجَر

 ف ٍناَوْيَحْلا ىلإ ْيِعاَجْرإ درا ٌطَلَْلأ نَا یخ « اط اَناَسْنِإ تفلح اک ماو أ 0 م 5 2 م و 2 4

 ْتَسْحَأَو ؛ كنم ناَسْنِإ َنْوُلْوُفَيف ىب سائلا مي ؟ اَمُهَتْيَب ُتْيَقَبَو ٠ َكاَذ الو ادله ال تاي

 ايْنُدلأ ٍتَحَبْضَأ ! هني ال اَبَجَع ! اج اَي . ٌنْيِكْسِم ٌبْلَك : ع لع ثا ثالكلا تق وَ

 زا اهلئرخت يف ده ةر ياما سايلاو رجلا ناني يف

 هَ هْيَلَع تُم نيو ٠ ٌحْيبَق رفح ادم ن ادم ىلع تبيح نيل آو : ةَأرَمْلا ِتّلاَقَ

 . ٌدشأَو حفل

 الظلآ ْيِف ة ٌةَرِصْبُمْلُّنْيعْلا رظْنَتاًذاَمَو ! ِكَحِئَو : اََل تلق

 ؟ هلآ رزثب ُنمْؤُمْلا ظني امك رن ال ملو : ل

 8 3 ا
 ؟ اراد َنْيَرَثَأ ؟ اَماَدِإ َنْيَرَثَأ ؟ اير َنْيَرَتَأ . َنْيَرَت ادام ىن و ِتْنَأ ئرطناق : تلق e لا ا وإ 2 د ا ا ل ا

 عا ص عر كرك هے سكر ا يمسه
 ةد هذلَم ُففشكَيَس اَرَمَق مف ئرا كلذ نم ٌرثكأو كلذ لك ئ ْىنإ هَللاَو تل

 مس ةعدس ىو م6 ووم

 دق نأكف علطتي مل نإ ةَمِلْظُملأ

 ؛ يدي ِتاَ لق نِ اَهِلفَع تاد لقب يلع شا يتيح اَنْ ةأْرَمْلا ٰينتطاغف : لاق

 اَهَعَدَأَو ْيسْفَت نهر نَا يريم ْيِف مکحتْساَو اهب ُتْمَفْوَأل اهل ْيِتَمْحَرَو اَماَيِ بح الْوَلَو

 نإ : ُتْلُقَو
 2 8 س 3

0 

 رس

 3 غ
 0 ا

1 f 
 و رو رو ا ماك ا

 هة لبي لالا ىلع ئرخأ ذب او تز م اکا

 ُةُرصْعَت قلب دخأَتَو لج ولا

 ضرار « عقدت ٌماَحْرَأ : ةَمْيلَحْلَأ هذه يف ةَيِلِهاَجْل َلْوَق ُتْعِمَس ْدَق ُتْنُكَو : َلاَق
 E ه ا

 ِيَقَح ٌءْئَش َناَسْنإل اده نأ ٌبْدَقَبْعَأَو < ل بشر و ةَعاّسلأ كلي قل اذنه ْئَنَرضَحَف . علب
7 

o 
 َوُهَو ؛ ًاَمْرك هعضوو « اًهزك هب ْتَلَقْنَأَو « اهرک هآ هلم : ٍةَعّضلَو نال َنِم ةا يف 7 ٤ ا



 ۸۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 نصت بلم احلا اَهَبِرْضَي تح اهْنِم ْجْرْخَي مَ حقت اهلا ا الع مؤ نب

 ُهْنَدَلَو يه اَذِإَو . هع هع اهنطب ُرقْبيَف ئَوتلا اَمّيْرَو « اهلَتقف اَهْيف بسن اَمّبرو

 رسمت ريت امك عَدَدَ حارس وأ « ِةَمْطَحُمْل ٍفراطمْلا لي يرو يشع م اهيلاَح يَ ْىَلَع

 ر حز نم جراح ره الا طدلغألا ني ردو ءامدو ةي بشم ئف دلت اَمّنِإَف

 موَصَتَو قرر

 اس ْنْوَكَيَف ملأ هدأ ف تده يِفْوَتْسَي : مك . مل كل نم أد فأ نف اهنا نب هم

 - (يقبلاب» فر يذلا ييدنرلأ اجلا كلذ ل ؛ دال عل م ينفخ ١ زا

 ُءَمْمَح ٌةَلْقَب ٍتْنَأ اَمَنِإ : ْيِسْفَتِل ُتْلُقَو . حجري ْمَل َتاَم اذ ةلقبلاك َناَسْنإلآ نأ معزي ناك ْذِإ

 . اًهاَيْحَأ کا اهضْرَأ حلم اه ٠ ةا ضَْأ يف ةيِواَذ

 ؛ اًهئييَو يب لوح ُةأرَمْلا ينرواجف « اهب ْأَجَوَتَأ ْنَأ درا ةيذُملا ىلإ ثزثو : لا
 ازم : اڑی أ « ْيِلْوَح نم وفرت ميجَجْلأ حور ْثتَناَكَو ؛ ظْيْعْلا نم اهب اهب نئطَبَأ اکو

0 

 2 ر

 أَم ٍناَسِل يف ةجْلأ يخّوب طَبَح ِكَلَم يأ يأ اق ؛ روت يهو اًقيهش

iw 

e 

 هع ر عوج

 . سقت َلفأ نأ يم ٌَمْزَعاَهّنِإ : اهل ت
 . اًهْيِضْمتَسَو اَهْنَع ذرا ْتْسَلَو اهضقنأ نأ ُديرَأ امو : تلا

 ةَيذُمْلا َنْيَبَو سفت نب ىَلَحَف : ُتْلُق
 2 1 5 9 5 ر ت ا 2 مما ر ر ر۶ ه

 0 0 اَعَم ٍضْفَتلَف ُيِبَّصلأَو َتْنَأَو اأ ٌةَدِحاَو سفن الك : تاق
- 

 أ

 8-3 هَ تاو سس

 وقي نأ ْعْيِطتسَي ال ْذِإ َكاَذ ُنْبََو اَذنَه نبأ هُبِرْضَيَو ١ ُهُمِعطُي ْنَم ُهْعَفْصَي امي يصل عدن الو

 . اده نب الو َكِلَذ بأ انَأ سائلا دالا يف
 ص و كم

 ١: آزاَوْهاََع 1

 00 للا عبا لا
2 

 1 75 ا

2 
 A م ص

 )١( ُءاَمْلاَو حْلمْلا اهنف ئَلآ ةخبسلآ ىه : ٌةَشاَّشْنلأ نَعْرَألا .



A۲تسمع  

 ا E ل :م ةّجض

 ! نبأ اي يِنكرذَأ ! يأ ا نبأ ا اًرّصلأَب هَقْلَح

 ُهكهَج ٌْمئْصَت فيك « هلل اّن : ُلَوْقَي ُهْتْعِمَسَف ِْيَدَي نيب تنكر ُهاَنْيَع ْتَعَمَدَف ُماَمإلأ اَمَأ
589 

 ُتْرَبَتْعأَف اًقِساَف اَلَو اك اهب ني أَو قامو يكل لَ ثيم آر

 ُكْوُمَي شأ هَل َناطِيَشلآ ناك . . . اًبطَح ِهِتَحْنَّص ص قي وه اذحاَو ايش كلذ لك نا الإ لامع

 هوم : هِعاَبْتأل

 ام مث : ملكا اوُحاَصَو هنأ ىلإ اوج َءاَف وت « ٌتاَهْيَتُه ْتَناَكَو

 ميدي لإ كَ ال يذلا َنيكسِملآ لفعل ُتفَموَو اعم يلو يبيع تخت : : ُلْجَوأ َلاَق

 ُهتئََرَو ؛ ةئيللا يبرز يف اَهّزَحَم ىَلِإَو هقلَح نم ِنْيَكَّسلآ ئَرْجَم ىلإ ُتْرَظَنَو ؛ ٍنيتيِعصل لأ

 هحل حد الأ نئئيكاْلا هبت هتئعب يل عَوَصَي ديرو ٠ ةهج لک لع علا ي رص قرف املأ

 مضل 22 2 2 2و وكما ر عك ر ر ق مکس
 ولت هنأ ّىَلِإ لّيخ مث لت ماَمَأ ينم هنأ فرع ت نير يحصل ِهْيَدَي لسو ارو

 0 ل ا اا

 057 57 f ا اًعرْسُم لو
ieهبهوف عيضرلا ريد نم اَي . ٌهَدّْنَع ء ا ممل ٰيقابو امهدحو هؤبأو هم هملاع ٌلفطل َقلَخ رار و ا ر هت ر 2ھ رم قو ر ره م ر ووو وا ر  

3 

 ا وذ ني كل لع اعوان ىو اك مَ اکل ا ید 86

 . «ةهريغص :  ْنِم الدب « نبأ » : لضألا يف 0(



 و يعفا رلأ قداص ىفطصم

3 # 3 

r af MMروس  e «oاًهّنارَشَح ْتَراَف َنّيح ُرْوَت يه اهنا ْبَسْحَن ةَدِكاَولآ ةيِجْلاك اًوْوُرْهَم تنك ْدَمََو : لُجَرلآ لاق 2اس ماه سام صو 0 3  . 
 و a و

 ردفا دفئ فالإ « اَهُسِمَتلَياَلَو ُهَقِئاَقَح دج ال ذآ بابذلا نم َرَقَحَأ ُتْنك ُدَقَلَو

0 

 َعْبِجَرَت جري لولم ايت اتص تعيس ىح َيالْجِر يفوت اك ْيضْمَأ ُتدَك او
 : ةيآلآ هِذلَم لري وهو اهناتحَت ٰيف ِءاَفَْوْلَ

 اتع دعت و رهو َنوُديِري يقم ؤؤَدَمْلاِي مم مّ وعدي نذل 3 َكلسْنَت ريصآو

 ةروس 110 . €( مرا تا نوم بأ و نع مَ القمل نم عی 5و انا ویلا هك
 :A]. لا / نکا

 ناك ام ّلُك ْتَفَرْحَأ « ٌتاَمِلَك ال ٌلعُش هذه ؟ ْعَمْسَأ ُتْنك اَذاَمَو ْمَمْسَأ ُتْفَكَوَف : َلاَق

 ۽ وُ يف خر اهلك اينذلا اذَِو ۽ جوتي وه ا فطنمْلا نِحْوُر حابطم سمو يلوح
 ئحؤُ ْيِفَق ٠ بُحشلأ م ٌةَباَحَس يف اَمناَكَو هيف ثنُك يذلا بذَجْلا ِنَع يف تَعفَتدأَ
 ٠ 00 ِءاَمْلَ د درا ِءاَمْلأ ا

i 

 و لا لا يذلا تا ضنت يف اةضنب باو يلا نا رئاَقَحْلا طالت

 ُدَّسلأ حليف . ٌرياَسَتي الو ُكَّرَحَتَي ال َدَمَج يذلا ماك نتا ىلع غ عدل ُنْوُكَي دهب

 بدل ل « ٍلاَوْهَألاَب ذنب هلو يف ناري ا امتد هنأ

a 5 31رخآ ىو « ِنْوَكْلأ رخآ ىلإ َدَتْمآَف ٠ ٍءْيَش لَك ىَرَتغأ دق ْيِسْأَي ئرأ ُتْنُكَو : ُلُجَلآ لاق مك 000 0 ر يوم 7 ا  

 َءاَرَو اَم اأ « كمال نم ٍناَكَم يف ماي وا مْوَي ساي ناک ڏُ َوُه اَذِإ نب ام َنَكَس ادق ؛ نزلا

 ىَلَع ُبيِغَتَو علطت ْيِتَلا سْمّشلا مكح ُهُمْكُح َكِلَذَق ٠ اكمل ادله تفاح اتو مالا هذه

 ْمُكُحَو ٠ اَهْيَلَع اَمَو ّضْرَألا َيقْسَيِل هب ُءاَمَسلأ ئِمْهَت ْيذّلَأ ٍءاَمْلآ مكحَو ٠ اهئايخإل انذلا ,£
 الإ اَنت الو اَهكسْمُت ال اًهراَدَم یف ةَيواَمّسل 3 706 r ت 2

238 
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  « EAEمّلَقْلا خو «

 7 ه2 ع 0 1 8ع دل 8 الأ ر

 ؟ كلذ ٌلكب الإ ةايَحْلآ ْلَهَو ؟ َكِلَذ لك ْيِف ريق رقَحْلأ ٌنَنَدلَأ ِناَسْنِإلَأ ُرثأ نأ

 8 ر م ا چ 7 |“ شعرك هل 5 5 3 رار

 ْنم ةثداَح يف َلْوَقَي نأ ل هل ْعُوَسُيَف هلك م ُماَظَتلَ اذنه ْنِم رِجاَعْلا ٍناَسْنإلآ ِدَي د يذلا و

 ها رك إو قوتي 2 0 20 تيس er e E هي

 رعت

95 

 | ەق هقمح 2 م نوي الف ؛ لار ةقجلا نو اترك

 لل نانو عمق « ةو ةَءاَنَدَو ء اًدَشَو ءاَيرْيكَو
2 7 2 

 . يِ َنِم ٍناَسْنإلا يف اشن اَم َيِم َبْيِصُمْلآ

 ليت نسخ هلأ تَعَجَو ٠ اهم ميشال ست يف منَ لا ثذّرو : لاق
 ةقيقَح لك رارفإل اهن ام ميت ادب يِ املاك جرو تهت يفت ثئاك ؛ ُاَجْفَأو هبط
 . باًرطضالأَو طالتخالآ َكِلَذ َدْعَب اهِعِضْوَم ٰيف

 ةاَيَحْلأ رْوُن ئلَعَو « ّيِشَعْلاَو ةاَدَعلأب امِئاَد اليم اَهَتيِناَحْوُر نْولَمُي َنْيذّلآ ّمَم ٍسْفَلآ ُرْبَص 11 i i EE oslo A وم
2 

 اذهب نّييَعْلأ ديف أ ديم و . اتمؤ لَم نم ُهُرْيَغ ال ُتْحْلآ هيس يذلا هللا جَو نودي « اَماَلَطَو
 ا

 ىّلِإ فستق و تلايَحواَرلا نع نزلا ؛ ٌبْحْلََو ٍلاَمَجْلأ يفر ٌرْمَألا ْنْوُكَي اَمَك ئَلغألآ ٍلَكَمْل

 . ءلالا بالا َقئاَمَح هشت يتلا كل ء انآ هل ز اَمُكَهَتَو اًءْرُم ةاَمَسْمْلآ اَينُدلَأ رت

 . ( َيباَبَذلا ) قْلَكْلأ اةدهلةايَحلأ هيز َكِلَذَعَم اهتكاَلَو ٠ جك روك

 بْلَقْلأ ٍلاَمْغِإ ىف َىِهَف « اهلك ُبْئاَصَمْلأ اًمأ . ةّوَمْلأَو ةداَعَسلَأ ٌباَبْسَأ ىه شأَو كل a : 4 ر r a Ger a Et م. 2 0 م 5

 3 3 كك

 ْتَعَسْتأَو ٰيحؤُر تريك « يِسفَت ٰيف ُنْيقيْلآ َيِرَقَو « ٰيبوَت ٽڪَص اَمَلَو ل
 لك نِ اًعِطاَس ٌيِهلإلا ُلاَمجْلأ اهن َقَرْصَأَو « بابا ي ٍقِئاَقَح ريغ ْنِم تعب اَهَل ْتَدَعَب ع

 جو + قي تش نب نيت يد دو نك لع ل يطا كو ٠ ویت
52 
 0 مو مو

 يف نحل ُتَْقْلا َلِمَعَو « اًييَغ ْتْهَبتْلاَف ثمن اَمَنَأَكَو ء ُبسَمْحَأ الو ُبسّمْحَأ ُثِيَح نم ٌُرْيَخْلأ
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 روو رگ
 . ٌيحلا نّمزلا

ef ر 5 2 س ef of «Kl ~ < م ْنم ّحَبْضأَف ٠ اَدَبَأ ُدَّشلآ اَهَعَم اَهَعَم تي الر ‹ يف نكت مل ةعيبط ةَيآلآ نم تف دلو 

 نِ ريْشتسَأو ٠ ايو هرو وریځ ني وین اپ ڑی اکرم لک ری اَلا ئرأ نأ ئِلاَصِخ

 . ريل دُ َوُهَو هِلاَحِر َتْحَن هي لبإلا راطق نِ ياتيَع یر امل ِِتَكَرَح

 «ٍواَجَو ةءْوُرمَو ٍةَمَْ وذ لَ ْيَناَعد تح الكوم ا

 َريزاَنَد َّىَلِإ جَو 2 راك 0 عجزا ٠ هلت تدك ؟ يدل فب هلأ كبيس : َلاَمَ

 ّقَّدَص ْدَقَو . ُءَدش دشا غلبي ِلاَمْلا نم لفط اًهِيف ْوُمْئَيَسْف د هتک ربو هللا مشا ئَلَع وذهب زجتآ : َلاَقَو

 ع . هبابش ىَإ ٌرَواَجَو بو ِلاَمْلآ لفط امنو ها يِ َكَراَبَق « ْيِناَمِإَوُهُناَمِإ

3 8 3 

 هبا اَم : ُماَمِإلَآ َلاَقَف ٠ ٍربْنِمْلا ىلع ٍبْيِطَخْلَاَك َناَكَو ُلُجَلَأ َسَلَج

 ِهْيَلَع سلو « دامت ىلع ُهُتيِعْتَو هيرو زرعت يیز اه امل جس بخش ٍةَضِيبْلاِب ةبكتلا
 . َرَحآ اَقْلَح حريف ةَضِئَبْلا فق مث 2 ٍةَياَع ىلإ ْئَضَوْلَأَو « ةَّدُه هم نإ يصل لإ

 يبني ْنَأ ُهْماَمَتَو « ايف ْنّوَكَكي ْنأ هَلَمَع «ويَضِيَب يف َخرَمْلاَك الإ هاَيْنُد يف ُنِمْؤْمْلا اَمَو
 . لماَكْلأ همّلاَع ىلإ َجْرْخَيَف لماكلا هصخش

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ُتَثَسْمُل ْتَعَسْمْلا لاق

 ا

2 
7 

 د تنال |

 ٤

ba ىَلَج مث ؛ ٍسِلْجَمْلأ َّنِم ٌُصْخش ُهَل عفر دَقَو ُهَنْبَع ُماَمِلآ َدَمَو : عفاَر ُنْب ُبّيَسْمْلا ل 

 ع ةثلاثلا ةنسلا , م٥٠ رايأ /ويام 7١ = ه1705 ةنس رفص ٩۸ «< ١9 : ددعلا ؟ةلاسرلا» «#»*)

 . 8٠١-6١5 : تاحفصلا



Aململ يود  

 هناك ّيَلَع ُرَصَب ڏر هٿ ؛ بَدَك اًذإ ٍقْدَّصلَو « لطب اإ ٌقَحْلآَك ٍةبْيِجَع ةبيجَع ىلإ ملط اَمنَك ءرظَتب

 یف تْنّيَبِتَو ٠ دبل ير ری رھ یی أو رگ امنت زط اس مذ روج نی يج

 َدَحَأ ُلَعْجَي فيك هيرب هب ُهُمِحْفُي ٍلْجَولآ اذهب ُهءاَج َناَطَّْشل لا نأ لإ لي اا ِهِهْجَو
 5 هم

 مر هس 00 4

 !.رفك ةّصق ِءاشْنِإ يف هلع تي ال الض كِل نب عجيل ديد نف سمحتي َنيِحلاَّصلآ َنْيِنمْؤُمْل

 لن يف هيي اتثدحيف َءيجَيل سالا ُضَوَخَتَي (ئرصَبلأ ِدَمَحُم ْوْبآ) اتفيض وه اذنه
2 
 مآ

 دَ « ِهِرَضْخَأَو هِقَرْرَأَو هِرَفْصَأَو ِهِرَمْحَأِب ءاَمّسِ بلآ َسْوَق َّنِإ : يل َلْبق ولف ؛ برب مثإلاو هسفت

 هراَكْنِإَو هِمْظاَحَت يف اذنه اذنه َناَكَل ؛ اَراَذُقَأَو الاَحْوَأ ءناَوْلَأ نم ٌعيَطْصأَو ضل ىلإ قو
 هّنِإ : ليف مث ْمُهُدَح ُدَحَأ َرْفَك ول يذلا 2”سنُخلا لاجل ّنِم ِدَكَحُم ربا ؛ هتم بَجَعْلاَو 2 4 2 2 a قصر

 ا

 و

 َو ْنَع ِنْوَْجْلا طفل ُرّصَقِب اَمَك « اًهَتعْنُش فص وأ ةقيقَحْلا علي نَا ظفَللا ٌرَّصَقَل ,ىه َرَفَك

 اهلك الو واتس او عزا یف قتلك نزلا نوب جي المع لمت ذأ نلت منع

 نيو ثلا ياي نوايا والجلال يو 86 رل ل يأ ف
 . فك الو ْنْوُيَج هب ال ْيِذَلا ٍقَرْخَألا ئَْمَمْلآ ءا

 ر ِهدُّدَسَت يف ُنِمْؤُمْل لجرلا ْنْوكَي ْدَقَلَ ؛ هنالذخ نم شاب دوم

 هت « ئَوْفََو هَل َدَسَأ َنْوُكَيِل « قاط َدْعَب قاط ْىَلَع ومف اَدْيِدَش الف هلي البح ُمَتْضَي ْي زك

 ا ِتْوُبَكْنَعلَأ ّلْثِم نَهَولَأ ْيِف ناک َرُه اذ البح ناطْبَسلأ هذا

 هيكخت ْتَبَمَدَق « ِةَمْلَح يف ةَقْلَح ةلسلس ُهْلَعْجَي َرْوُهْصَمْلا َدْئِدَحْلا بصي بصي ُهْنَأَرَف ؛ ِداَدَح

1 

EE 
 ساَرحلآ دجسم يهم مربح ادا ره « ةعاَس دم الإ ْنِمْؤُي مل هئا ُرْعْشَي يذّلاک

 وبلا ر طقس ان یب ا یا یی لع ا ا كب

 رهطأ ْيِناَمْيإ ادب نالا : ُنِمْؤُمْلآ َلاَق ّتْفَو اد اَمَلَكَف « مولا يف اًراَرِم ُهاَلّصلآ مات ناو
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e 23  

 : مامإلا وجر ْيِف ةَماَرَكْلا ئَأَر ْدَقَو ٌيِرِبْل لاق ! ٍدَكَحُم بأ اي هيه : ٌماَمإلآ َلاَقَو

 ريكو .؟ نحت هَر ام يف وه يحب ام لمَ ذق لاحت هلآ َنِإَف ؛ ُحِيّشلآ اها كري ال
 ار و

 دز ذأ غتر هد انا ا نر كلا يم و ١ ؛ اًنِظاَمْلَأ ىلع يرجع هَل رادقألل

 ردَقْلا هَل اهنِإ . ركفلا ليبل ثري ةَ رَ الإ نوک الو ٠ ةايَحلأ لْيدبتل ْتءاَج ٌةبْيِصُم

 ف أَرْمآ ُبْيِصُت ال ةئداح ْنِم اكو ؛ فعلا رهط ني ءَ ادم اع يه ءَ ني

 ةَيِداَعمْلآ ٍةَعيبَطلآ ٌلاَمْعَأ ُنْوُكَنَف . اَهَرِئاَرَع َنْيَبَو ِسْفَنلَأ هذلَه َّنْيَب ُبْرَحْلأ اهب اي قب الإ ميت

 . ٍرصَتمُمْلا ٍلَقَعْلآ ل اًمْعَأ يف اًباَبْسَأ

 هيدر ردا نم لاسو الإ ذكي ال ٠ ٍناَسْنإلا ىَلَع يضفي يَا البلا ادن نم م کو
 ع

 َنِكدَلَو « اَهْيِف ْنَم لكل ٌدَحاَومَلاَع اذل هذ ك ؛ وب ٌنِماَخْلآ هر ٍمَلاَع ىل ُناَسْنإلآ ت رع اص 7 2
 َعاَطَتْسآَو اَذَه ِعِمَلاَع يف رق ْنَم ُدْيِعَسلَو . ُهَدْحَو ُهُمَلاَع اهبِحاَصِل يه سلاو رْكفلآ ةَرِياَد

 ْنَم ٰيقشلاو ؛ اترك اَهتَريَِص يف ملا دفان «رِولنَم يف عاطُمْلا كلما يف مكي نأ

 كيد ىلإم  زدجتلا كا نإ ٠ يلا اد ىلإ ظني , سالا لَو نباص نار ال

 ٍءْيَش لَك ْذِإ « ِلْهَأ ٍرْيَغَو هِمْوَق ٍرْيَغَو ِهِدَلَب ِرْيَغ يف ٌيِتْجَألاَك اذنه لک ٰيف َرْهَو ؛ ِقّئَوُمْل
“g7 

 هست ْنَع ايَيجَأ َّوُه َماَد اَم ِناَسْنإل نَع اًيَتْجَأ ٌحِبْضُي

 « ّصْللَأ َرْوُعش رعشتس يك زك ينك اَهوَلاَعَو سفت ْنَع الاض ُتْنُك دم

 بيكم رعاش ْيَئْيَعِب س َوْمَأ ىلإ ُرْظْنَي صلو ؛ اًمْيِمَج سالا ءاي أ ىه هْوايْشَأ

 . راح صيت لبا نيمو رت هو فلک

 ى 2 7 6م 14 0 ب

 صأا ٍقْيِض ْنِم ىَنْعَم َكِلَذ ىف ثأر ؛ مُهَتْعسَو وأ سائلاب ثقض نإ هَأَو ُتْنُك

 007 ت م رم r o٤ 2 ر تار

 للستي مالظلا تخت اًيراَوَتُم اًصخش الإ هسْفن قاّمْعأ ىف ُرْظْنَي ال وُيَلاَح يأ ىلع وه ؛ ِهيَعَس

 ! رذَحَو ِةّيشخ يف



 ْنم ناس َنّكَمَت طق اَمَو . يدع PPE هتل نأ يم ةر ا میک ن ٹرک

 ئىَرَي امف ؛ ءاَيشألآ ّنم ِهْئاَدْعَأَو سالا ناد , هِلاصّتآ يف تح < امری ل ةا هتهجب
 0 8 و

2 

 انْيَع رْوُمَألا ٍضْعَب يف َكُوَدَع نؤكي ْدَقَو . اَهَل اناَبْنِإَو هلال اناس الإ ءو الو ءو

 . تتش ةا هلم کیک ٠ كسفت ةي يف كَل

 ر األ وياڪضأ ن وپ َنِيدَْفمْلا ماس ٠ كي اکی مالسإ یواش اک نحت ولو

 ْيَش لک نطابك ُهتطاب َلَعْجَيَو سفت هست ٍمَلاَع ْيِف ُناَسْنإلآ ري : نَا َوُهَو ؛ يِمالْسِإلآ ٍلاَمَكْل

 لامك لجأ ني هوب عزل « ٍلاَمكلا ةهج ىلإ هب ٌرِمَتْسُمْل حاولا هُنوناَق الإ هيف َسْيَل ٠ ْىِهْلِإ

 نإ ؛ ِنُْمْلاَك ُنْؤُمْلاَ . صفت وأ وُه ريع صفت ىلإ ٍناَمْإلا رَت ؛ ِِرْيَغ عفاَود ْنَع

 . نوُناَقب لَمْعَي َرَمَتْسآَو ْدّسْحَي ْمَلَو ْذَحْضَي ْمَل َلَطَع ْنِإَو « هست رام َكلَ رمن

 ةَولحْل ةَرَمَّثلآ َةَرْوُص ُهبْشُت ةاّيَحْلآ ّنِم رخ ىلع ٠ . ورگ ٍسْفم يف تأت ذقلَو

 ْتْلَقَع اَعَلَق ؛ ِقاَذَمَو ٍةَهْكَنَو ةَرالَح نم هب نت ام اهم اهم ةو ْنم اهل ّعَمَتْج

 . ٍلَصِبْل ْيِف : افلم عافاك هلم يأ لاخر مق ا

 : مك أ تقطر ؛ ًةقح ثا ةقبِدَح تاكو . اق دارك َءاَقْمَح َةَحاَّفَتلا ِتَناَكَو

 نأ ُاَفْرَخْلا ِتَمِلَعاَمَو ؛ َةَحاّفْتلا تفلح نأ َدْمَب ةَلَصبْلا تفلح ْذِإ ْتَلَدَبَو اْنُدلآ يف ْتَحَسَم

 تل

 ماسالا ئذّلأ اَمُهُدَحَأ : نْيَهْجَو ٍلاَمَجْلل أَو ع َصئاقت ۶ عوُمَجَم ةاّيَحْلأ هذه يف َلاَمكْل
0 

 اًَهاَنْعَم ْنِم سالا ُدْيِرُي ام تكرذأ ْوَل ةلَصَبْلأ نو ؛ اده نم الإ اذه ُفَرْعُي ال ؛ حبل e ھو e ن ر 8 r هو 4
 r ل هم 52 دل مو

 | تبل ياه وذم نم تقر « ةال يج اهتلت ثقل ْتَكَسَل ِةَحاَفَتلَ َْعَم

 ع 9
f 
ki 

4 
5 
E ٣ 8 1 
11 

 د
3 2 
5 

8 
E 

0 

 قلو ٠ ور هل هر قلق نا دي اَمَو ٠ نيتي نم يأ رن الا نإ ا ر ي
 . اًَهَدْحَو هست يف ْوَلَو ءْيش د لك حض اذه ىلع « هست ِةَعْيِبَط ٰيف ِءْيش لک

 e ا ےہ 0 هع م نسر أ لاق

 ص ےس

 , هرَشِب ْيِحْوُر يف اًسِجَبْنُم يلوح اَم لک ناک ؛ ٰيسقتب هيتئقع تفلت لو نیل



 A4 يعفارلآ قداص ىفطصم
5 

e 0 برع الجر تنك نأ ِيِداَرَو « ٍدحاَو ىّتْغَم ىَلَع يأ يف ةقباطتملاک اذهب اينذلا تاکو 
 لفعل َوُه اذنه + ِءاَكَذلا َنِم لمعلا خارق أَمْ نم ةر وجدول َءاَرَه بش اَمَو ؛ اممم
 ! ةَدْيِلَبْل ةلْوْجُرلأ يه َكْلَيَو « ُدْيلَبْل

 عمل ٌةَمَعاَضُم اهم الخلا ناک مرج ا « يتلا ف ايلا َْئْعَم ُفعاَضُت ُةأْرَمْلاَو
52 
2 

 « ٍتْيَم غاَرَف يف ٍنْكلا ّنِم شْيِعَأ تنك + لج ن لهجو مل م ادلع ۽ تؤكل
 نف هيب فكر ؛ ةا ُرْيغ ايندلأ نأ َيِنُرِ ةيلْفَعَو َةَمْحَو ْيِلْوَح اَم لك يف نسحأ ُتْنَكَو ر ى 977 5 د و 2 2 مر. 3 4 لک

 ا ی اک ع اَهاَرَأ اين ٰینيَع
 ضرع ويف هنف مب نح يضنَي ال بتعمل برملا لرل ىلع ن غْ ِمْوَي ّلك نأ تف ُثْفَرَعَو و هے ت

 يذلا يحل اذنه ْنِم م اَهَماَقِتْنَأ ةاّيَحْلآ دعت ٠ ٍةكلاَهَتْمْلأ ةَضِن رمل مايألآ ِهِذلَه ْنِمَو . را مَ
 ماوس سا من

 ! َةَبِحاَص الو هل َدَجْوَر ال هلاک هست َلَعَجَو « اَهْيَلَع َتاَفَو اهب ضف

 بّرَعْلا ٍلْجَولأِ حرفي ام يار ةأْرَمْلأِبَو ي ْيِناَزلَأ لجلب حرفي ال اطيل نإ شآ أ ْمْيَآَو
2 

 يف بذر نايا نيتك نف انأ « هزل فلفو كنك نيه ؛ ٍءاَيْرَعْل
- 2 2 

Ne 

o2 ص 

3 

 لآ e هک
 ! قبو ن اًطِيّشلأ ني اَنُهَو . يضْمَيَو ُناَطِيَسلا ُِلْب كام ! ! .. ةلْيضف بولسا

 . لل ال دا فخ يقو ۽ مز لو ن سي سم عع م 2 98 ا يمس 2 4 مع هك كر «ئم
 ! ٍمِيِظَمْلا ٍنَْكْلآ اَذَم حارْفَأِل اوم لَك َناَكَو

 « اماه ْتَهَتْنَأ تح ناهض ضرر + ضب يف اًهضنب برش ييايأ ت تضيّمو

 ْوْمَيَس يذلا ُكِلاَهْلأ ُفَتْدُمْلآ مولا َءاَجَو

 نليمسيعب

 ل اَمُكُعاَمِتْجَأ َمِيِفَق ؛ هَيعْيبَط يف ِكَمَم َرْه الو ِكِتَعْيبَط يف ُدَعَم ِتْنَأ اَمَو « ُهُماَكْحَ

 ل ُنَتْخُم ٍدَسَج ماك يف ِكَحْيَو نيشت اَمَك : ئسفتل تلق ُتْحَبْصَأ



 « مّلَقلا يخو» ع

 ألْمأ : تلاقو افْيِغَر الإ يل ْمَّدَقت مل ءاقزخلا اَينّدلآ هذه ْتْيَأَر ْيَنِإ ! ُسَمَن اي ِكَحْيَو يك . ف يس ee دير of eA .[ موت Î 7 ع oj o ا اە
 م سو ےک ےس 5 3 tr ر f eo 7 تس ر 5 ٩

 ُةَعَبْرَأ ُهَعَم حا نكمم ! هآ مآ . كرعاشَمو كينذاو كّيتيعو كلقعو كتطب اذلهب

 ةايَحْلا َْلَع ٰينكسْمُت يل ةعبزألاب يم َبَمْذَي ْنَأ يشيل ال اذنه َّنِإ ؛ تدايجتښسم

 ريَّصلأَو ِناَمئِإلآَو ٍلْفَعْلاَوٍلمَأل

 ٍةَكَلهلا ىَلَع ُتْفَرشَأ ذق ال لإ يأ مد کو يّمَه ُريِغَص ِةباَكْلا هِذَه ٰيف تأ ِدَقَل
 اهنكهت ةردتخم باص ىلع ۴ ب ب لا تلا نر اک بک یا

 نبذ اين هجو هُهْجَو وُ هلل 2 ير يف ِناَسْنِلآ ُهْجَو اَمّنِإَو « اَهُسِواَسَوَو اَهضاَرْمَأ
eو  

 ٍدْيَّصلأ ةَلاَبح ناق ؛ ةهاَرلأ ٍةَضْيرَمْلا باًصْعألأ ذل ايْنَدلآ افك ْنَع ُتْرَجَع ْدَقَل اتو

 يف سل يرجح نانو تخص أَو .٠ ةزبإلا طيح و وكت ال - شخوص

 ْنِكَلَو « ُدَسَأل يأ ن ْيتَبالَص نم ي لي ر ؛ اعراس وال ِنْيِمَي ئَلِإ ُءاَوتْلالَ هتَعِيبَط
 ود و

 ! ٍدَحَأ ْىَلَع هئم َراَرْفْلا هنوف ة ضرفت ال 3 ٍرَجبَح ْنِم دس

f 1 2 

 لما مح

 الو ُضِرَتْمَت الو ُبْيِجُت ال « ٍةّيَمْلاَك روج ادله يف ْئِسْنَت ْتْنَأَرَو : ٍدّمَحُم وُب لاَ
RU r 0يدع “ا زاك  e oزج اهنوكش ئيالعف ۽ ياو نع نير ذأ وتلا نلَع نيو + أ تنو . سات و ر  

 ننتيأرو اهنع ُتْلَقَتَف ةالّصلأ تذرف ٠ اًمْذفاَتَمِب ذأ ُهّنَأَو « اَهَنْيَبَو ينيب < َناطْيّسلَأ نأ ُتْيَقْبََو
 ! ةالّصأب أَ ٌرهتأل ُتْمَق اَمر ةالّصلا ىلإ ُتْمق اد ن أ لإ ليخ نب ْلَب « اَهَل لص ال 4 سك سم كك 05 1س

 ر ر ت رر ر م و ا
 تنحرف تح ٠ يد ينشأ مث ٠ يل يري فَ ن ينا ن بسلا لعجو

 وع ر ی وو كم و ا اے هام هک
 ْنَأ ْتَبْلَأ ْمَلَف « ةبذاَجَأَو اَهِيِف ْىْبْذاَجُي ُيِناَمِِإ قب يملا يري اك اَمَنأكَو ‹ تْننَج نأ

 ! ِهْيَدَي ىف ةيقَبْلا هذه ْتَْقْلََو لاب نسم

 دا و رر م ولم ع ر مو ل كير ب يك ير
 ٌتْفِطَعَو هب ُتْذْعَف , ©" بيرق ْنِم ينفر (فحضُمْلا) ثبر « ةَعئِرَس َةَقافِإ ثقفآ مث

 7 0 ر س 0 را سوق ل اد - 0 مس e ا

 . ( ٌلْيِحَتْسُم ِتايقابلآ يف لَم ٌنِكلَو , نكمل َرْه اذكهف ٠ طبل الني ُفِيغَرلا ) ()
بيرق نم يز ١ : ْنِم الدب ( ٌبيرَق يوب :١ یّلو ا ةَعْبَطلَأ يف قفز

 4 . 



 ۹1 ر قام عع

E4 2عام ار أ نبأ ديب .  eه7  os fe Tasman 

 وے e رے

 ب راز و کش ج
to 

 يآ ةظخ أ كلِ يف يل يق يأ نياعنإ |
 اًمجَن ْنِجْنلََو اًرِهاَط ٌرِهاطلا يبق « ةالَّصلا نَع تلقت اَمَك ٍفَحْضُحْلأ ٍلْدَح ْنَع ْتْفْعَص

 هنأ ريغ « وه ام يرذأ ال وجو لع اينذلا تيآرف ؛ اَهيِف تنك الو ّيِف سفن نكت ملو Ta يا لس a هع نو كشر ف كرم / رسوم Le يل ا ها

 رؤعش اياق « ٌةَحاَس ْنِم هلقع هكرت ِنْوُنَجَم طْيِلاَخَت ْنِم ال وفم َنْوُكَي نا ٌنكْمُي اَم وه 8 ۹ ir o it مام oo 1 ° و

 زط راک ا

 انزع يب نم ثنا ذق سرلا تاکو « ثْلوع ام لأ مك ادم ىلإ تیما اک

 . نا نك ُرْخّصلا هن برص عزل لمن رجا متل اَ « ام ارش
 ُتِيَأَرَق ُتْرَظَنف وعلا لکی تفل

E e 3 

 ين نل كو « تنسو قرات 0 عت ١ طي ني بلا ل

 ر ارق . ةدساو لحيصب جمراو ؟ ادام َتْيَأَر ؟ ادام تيا : ةدحار عسب جنتل تا

 لإ ظنت بفضل نم ْتَقَرْشَأ وجو ةت ثأر : َلاَقَف « ٍدكحُم انآ حبلا تعب
 يف هناك اهو اهلك وكلا ت ثاهآ ثل ؤ ٠ لا رق 6 ا

 كلو « ايش اَهْنِم ْعَمْسَأ ْمَل ٍتاَمِلكِب ( ةتاللا ةوُجْرلأ ) ِتَّمَعْمَعَو . وِيَشاَشَيو ترض
 . ٠ ؟ ... ٌنمْؤُمْلا َكلذكأ ١ : ل زل كو ت 6 اًمَرْظَن

7 
 8 م6

 ذب دوعاو « َكْلَي ضيقت اَهنأَك « ئَرخأ هوجو ُةَناَلَث تَرَرَبَو ٿڪ ْتَلَخَتَو ْتَباَغ هٿ

 نأ ّىَلِإ َلْيْخَو « لوو ِِرْكُن يف تنا اَهْجَو اهلك مْيِحَْلا ُثاَبآ تَنَ ول ٠ اًهِطَسْوَأ نم

 قت يف مَ امم يل حقوق « تزف « فَحضُملآ روس نم ةر جو انو فضلاَ هجر

u 

3 

 ١ : ةيآلا /دسملا ةروس 1١11 . 4 . . . ّبكوِبِمَل یا اَدَيَتَبَت : هنأ تحلل نم

 َةَمَلظ ٌىَلَع ٿلا دف يِماَنآ أ نأ تش يا ءاينذلا تميت « ايؤؤلا ءم مالا َسَمَطَو

 ‹ ىر لَعش هناك ييَع يف ليات مدل اَذِإَف ْتْرَظَنَف « ُرَمْحَأ ٌءْيَش َمَمَتلَأَو « ةَمْلُظ دَ



 0 ملقلا يخَو» ۹۲

 . مْيِحَجْلا ىلإ اهب ُبَهَدَت يحرر هدَْمُم تمم ٌدَتْمُم ٌقِئاَرَط اَهتْبسَحَو : عْرَجلآ َدَسَأ ُتْعَِجَ

 « رال لأ نق يف لكَ يح ثق ةَدحاَو ةَركف الإ َكِلَذ َدَْب يِرِطاَوَح لَك ْتَناَمَو 5 وادع
 us # شك و وو ا ر ع

 . « ؟ ْيَقْنَح هلأ َنْيَبَو نيب تْحْضَوَف تارت فنك » : يهو

 2 اًهِتْوَص ْنَلَع سات الا َءاَجَو « ْتَحاَّصَق ٰيِيَد ْيِف طا ين دَق يت ا

 َحْرَجْل فس فسا ىَتَح هتلْيح َلاَمْحَأَو « مدل َسِْبَح َعاطَتْس 3 ام يأل دم 3 دي ی ا

 . الْيلَق الْیلَق ُتْعَجاَرَو < سفن َدْعَب اًسْفَن ب 9 وأ ُتْلَعَجَف ؛ هدو ٌءاَوَد

 25 سا ا هم ےس 4

 الر ُقِئاَمَح اًهيف َسْيَلَو يل ودب ءايشألا ادق ٠ ء اَمُهَْحَتفَف َّنَئْيَع ْىَلَع ٌةاَيَحْلا ٍتْفاَط هٿ

 ! مث ا دي نم اًهِتَعاَسِل ٌةَجراَحاَهّنأكَ و « ْيِرَصَب َتْحَن َةَدْيِدَج لَ اهنا « ِناَعَم

 : ُلْوُقَت ىم ٌةَرِخاَس ىلإ ْتَعَجَر ْدَق سفت نأ ُتْسَسْحَأَف ٠ ٍتاَعاَس َدْعَب ايش ُتْلْئاَمَتَو
52 
 ؟ ُلَاَعْلا هيأ لعل َلَمَع َتْنَأَر فك مص ا راس 5

 أي نتو نب دفا طع هلآ أدت

 يَ ليو « ْيِحُْ نقسم اهلك ؤُجولا ةو د 1 ُتْسَسْحَأ تح

 ٍتْيَمْلاَك اًدَدَمُم ٰيِمشج ناک َنْيِح ىَلَع « اًَهِرْوْخُصَو اًلاَبج ةف ضْرَألا ڏه ْنَلَع

 ! ٍفْعّصلَأ رم م ُكَساَمَتَي ال

 ك
rk 

 دجأ ن

82 

 “ع هب بأي لَو ةاّيحْلأ يف طق وب رعشأ ْمَلَ ب ذأ ل م تح ت
 ٍءايبنألا ِناَمنِإَع رل شآب لصّمْمْلا « ّصَملا ٍدئِدَجل ناَمإلآ ُةّرِجْمُم اَهنَأ ثني : رف الو
 . سند ٌيضْرأ ركف ْنِم ةدحاو رَ ُهَرَدَكُت وأ « ةَرِطاَح هَضِرَتْعَ ت أ ٠ ٌةَوْهَش ُدَسَمْلَت نأ ند

 ايدل اوُرَداَغ اَمّنَأك هِماَلَك رج أ يف نتا ناكر ‹ ْتدَحَتْمْلا َسْلَج هت : ُتْيَسْمْلآ لاَ

 لك عديل ٠ ملكي ملو ُماَمإلا َتكَسَف ؛ نايا ريو وقح لب نلت جيو اعام

 يعفارلا قداص ىفطصم ` اطنط



1 

 َيَرْما) 0ں ع
 4Y يمذارلا قداص یفطصم ی وزد نا مکس

6 
 ی

 َناَك ْذِإ ؛ (ٌيِرْصَبْلا ٍدمَحُم يبأ) ربح َدْعَب البلف نسمات َقَرْطَأَو : عِاَر ُنْب ُبْيَسْمْلآ لاق

 " سلجم ناكر < يوا ةي هبت يف يخت ذأ ٠ عيش تلا عت دك هم لک

 يل ةريخْلا هسْمَش ْيِف تَضَرَتْعأ ئَّتَح ٠ هراَبْذإب انُرعْشُ دي راها ْداَكَي اَمَو ِرْصَعْل ڏنم اب دم دَ

 ءْيِضَو « ٍةَرُّْصلأ نَسَح « باشلا نار ىت ٍيِراَسي ىلإ َناَكَو . َبْوَْت نأ ثّ ذإ اًهيِرتْعَت

 . ولع مالا ِلاَ , ماهألا ىَلع لَا « ْتْنَسَوةبَمَُل ‹ قرش

esrا م .٠ 2 ه٤ و هە 000 ماو 2  

 مَلَو ؛ دعوا ل اند بلا ِرْبَص لذ الإ دجاج اي راهتلآ ني تب : هل تلق ؛ ع
0 

 ْنَأ َدْعَب نكلَلَو « اَهَلْياَلَعَو اهيو اَهْيَلَع ذأ حام ل ات ل لإ سنا نب ر

 2 ا اهو نام رت اش نیر م نی اھ

 8س

 و

 ا

f 1و  fرک 002  
 رت اَمأ ! مع د : لاقَو ‹ وفاطعأ يف ةقّرلأ ِتَلاَسَو « ِتاَملَكْل هذلهل تملأ زتهأف

 يام ل © م 2 رر 7 مع ر 2

 . ِنَمَرلآ ةباك الإ هَلْوَح سلو ٌهَعْوُمُد حَسَم كاب جَو هناك راهتلا َنِم ّىقب

 28 ساس ل BRT or Sols ام ناک نا ا هَر ناڪ و
 َرْياَس هب اتللعو انّيلع هصقف هيف نحن امم كن ناك ناف « تف اي ريح كل ن تلق

CEمهو -  

 َناَيَبَو اًناَسِل كَل ْىَرَأ : یف ٠

 ؟ ئةو« دهر صو بعز ع دينك نك

 نب يصل يملا ن َّنِإ ؛ اًعساَو َتَرَجَحَت ْدَقَل ! نتف اَي َكَحِئَو : لاف ٌدِهاَجُم َرَداَبَف
2 

 « ةثلاثلا ةنسلا ءم ٥ رايأ /ويام ؟ا/ = ه ١١١٤ ةنس رفص ۲٤ . 94 : ددعلا «ةلاسرلا» (#*:)

 . 883/8537 : تاحفصلا



 « ململ يو 44

 ركل لَ ٿاَعاَس الإ ةالَّصلأ تاقا ْلَحَو . ورم روُشنَم قمع يف تاس باتكو هلأ ْيَدَي
 ىف امن ؟ من لآ َلوَع اًمِم ٍبْلَقْلآَُوَت نأ امك البق اڪ ٌةَعاَسلآ يأت « نمل ّنِم نم موي

 د تت ذوو ين نع ةساخ لأ وأو ٠ اهي شنب ايما لنا : جنا

 ْحَدَو ْيِنمَز يف ْلْخْدَأ : هلخاَدل كومي اَمّن ! نب اي َدجْسَمْلآ نإ ! ٍةَبتعلآ نم ُهَدَرَطَل ء لبق نم

 ا اع قلو ا قع هلا ناَسْنإلأ اها َىَلِإ َلاَعَتَو « َكَتَمَز

 يدك ِبدَحَتم ف ين رب اي نآلآ اَنْسَلَو . كيف ال ّيِف اَمُهَنأ ةَعاَس اَرْعْشَيِل ‹ َكِرْكِفَو كلَ

 ادله ُةَبَقَرَو اَذلَم بقر هيف ْتَمّلَكَت ٍمْلِع ٍسِلْجَم يف ُنْحَن ْلَب « ْمُهَراَبْحَأ ميف َنْوُحَراَطَتَي مْوَقْل
 ةرذب يذلا باشد بلا ينط ربك جلع نو كتم أفا لأ ق ؛ تضم ان

 ! قَبل ىَلَع َكاَنُه ْنِم ٍضْبَمْلَو ٍرَمَقْلا ىلإ دْوْعَّصلَأ نع َء اَمالَك َنْوُكَي نأ هيف ٌمالَكْل

1 1 
 i 2 ني 2
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 : ْتْلُقَف : ُهُدِبَك ْتَعَدَصْنآاَمَّنآَك ُدُهنَتي اَدِهاَجُم تیرو « یل هتاف : ُبْيَسْمْل لاَ

 هدف مٿ ٠ ىلا ذه ة5 يف هئم تفت ةعاكلا يلع رم ذ نباش لإ : َلاَق ؟ َكْناَب ام

 ذأ مه نع دزخ خيش أب يباتشإ ني غلا نتاج ٠ هزه تنر اذ

 ! ةئ ېی باب لش

 نيسم نْيَسْفتِب همالَك ملك ٠ ؛ٍويِظَع ٍرعاَش ناَسل يكف نيب ريد وه اَذِإَف « فلآ َتَّدَحَتَو

 . َرْوُتلَأَو َراّنلآ اهيف انو يل ةئولغ ئرخألاو فاو ىتغملا حتت دبش

 دقو ؛ اهنا هيف تف يذلا مالكا الإ اهن نبي مل « يشأ هيأ ةّصق نل نإ : ل
 ُداَجْنِإ الإ اهِناَرْحَأَو اًهمالاب ُداَرْي ال « ٍناَرْخَألاَو مالآلاب َةَمَحْفُم بْلَقْلا رابخأ نم 07 تأ

 ام ريك ُهَريَغ تَحَأ ذق ُنْوُكَي ال تحل ِْيَلَع َرَثُق يذلا لدبي اهب شيعي بلَقَِل ٍقالْخأ

 َيِهَف ؛ ٌبحْلآ ِتاَجَرَد ىلع يه اَمَك ِهَِمَو « ِهريَع يف ُهَسْفَن يلي فيَ َمّلعَت ذم ْنْرُكي
 أ

 ”نأ » : ةَناَقَم رظنأو « بالا اذه ُعَمْجَي ام ئَرْخأ ٍتالاَفَم يف جملا ةَفَسْلَف ئِباَتَس ) ١( 1 2 1 < سام تا . 2 0 ر۹ 0 . راق ا 2
 . ( « َريكأ
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 ةديقع ئّرخألاَو ةَركف اًمهاَدَح : نْيَنَرْكف هثركف تناك يح يف ُءْرَمْلَ ٌقَدَص تمر

 ل ةو ييف بلا ڈو يام ویک ؛ ريع ال ةا ةر هذه ُلَعْجَت

 « ةَرْيْغَص َةّنَجَو ةَرْيِغَص ارات اًينُدل ىلإ لَن نَا ٌعْيطَنْسَي ب تحل ربع ايْيُدلأ 2 يش الد

 : ةر قو اح ِذهَو اهي أ داو سفت باع نفي ا

 يف قبو هّلقأ الإ لَن ال ذَكَو « وِياَوْبَح ني ناسنإلا لقت نف لغت اقام ُياَصقلاَد

 نأ ديب < ةَدحاَو ِةَّرَمب هَتيناَوْيَح ْنِم َناَسْنإل علت ق َقداّصلا بُحْلا َّنكدَلَو ؛ ُهدككَأ ةّيناَوْيَحْل

 . ةَداَبِعْلاَو ِكّسَنلآ َلْعأَك وهف ؛ ومالا ةف اإ الإ َكِلَدَك ُنْرُكَي ال
5 
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 ِباَرَشَو ِءاَنِغ ٍسِلْجَم ْيِف ٌباَبَّشلأ هليل ىَعْدُي ام ىلإ امْوَي ُتْيِعُد ْيَنَأ يربح نم ناک
 م ضو ا اک برشی نأ یک ہک هنأ 4 : ىَلاَعَت َلاَق دقو ! سلجم نم هل اَي

 ةي . . . يار أنآ تاك نأ يص يف ةضزبلاو « ۲١[ : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ۲] اهر
 اهي عاب منَ « ٌرْعسل ْيِوُرَت هدو ربل طفخَت 5 ةَبداَمْلا ةئسْحْمْل ةَفْذاَحْل ةّينْعُمْل نالف

 ُةَجَّتَو ؛ ئَدّنلا طْيَفَس اَهِيَلَع ةَحَدَفتمْل ةَرْهَزلا َقلَخ ْتَءاَش اإ ةّتكدلأ قلتو « اَهِهْجَو ت ةَوالَح

 ف هح ْنَم مهب فِعاَصُت َةَرْهَشَو الْفَع مالكْلل ُلَمِجَت « ُلْزْهَتَ ْتَءاَش اَم ِثْيِدَحْلَأب

 ۰ ! ِِلْقَعَو هتاوهش
 هنآ رد دَقَف ؛ ُمَهَدَنأ الو كلذ ْنِم منانا ال , هست ةّصقلا ُظاَمْلأ اهتَّصق ٰيف ْيِرْجَتَسَو

 لقي ْمَلَو نايس َفَصَوَو « « كسلا هيف ْيْذّلَآ َءاَمْلَأ :  لتي ْمْلَو ِرْمَخْلا ظفلب َرْدَخْلآ

 آو  ماكسألا اه ألا دقو «٠ هلكت نف ءاَنْسَحْلَآ ةأرَمْلأ َلَمَع َلمَع ْيذَّلأ َكلَمْلأ »

 يه ةأَمْلآَو ٍلُجَولأ يب ام ةياَكَحَو « هيدي َناَسْنإلآ اَهْعنْضَي يلا ِءاَمّسلآ َةَلماَح ١ : اهم

 َناَكَف ٌيِدْرَل ٌدِهاَجُم انآ . اُلاَوْس ِناَلأسَت ُهاَتْيَع ْتَرَطَنَواَنماَمِإ َمَسَبَتَف : ُتْيَمْمْلآ لاق

 . . نيل ليك نابل اذل نإ « ىّ ةَ ل : َلاَقَو « ریه بف ئَلع هناك برطلا ةه نم

 نارطآو بشرع ني قفل هذه ُهَتلَعَج دقو ِسِلْجَمْلا ىَلِإ ثْبَهَذَو : تفل لاق مث

 . هَل » : يح ةَدحاَو ِةَمِلَكل ايست اَهَسَْت ْثَلعَجَف يه اأ یه اهل ٌرْيسُمَت هنا
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 اًمُدَد هلل » : ُلْوَقَي ِهِيْوَصِب ُتفاَحُي هت 2 هَتْعِمَسَو اًدْيِدَش اًبَرَط ٌدِهاَجُم َبِرْطَو : ُبْيَسُمْلآ لاَ

 1 ِنْيِعْل ِرْوُحْلَ ةو هذه « هذن ؛ دا ما

 ْنَلَو هَ ارح تُو اَمَو « برشا ىلإ ساما لأ ةَعاَمَج بوو : تملا لاَ و
 الإ هاَمْسلآ رفت لَو ُثبَعْل مطل ولو اهو لَو ء امج سا اَهبِرَس ولو اه

 ِفييْخَت يف ُدَنْشَتو ايف هموت يم ْتَناَكَو « اَهْيَرْشَي ْيَِأ ُتْيَأَر اًعفاَي ُتْنُك ذم ين ۽ اًرْمَح 1
 هرم رسو « ٍلْوَقْلا شخ بمب هيلع ردن یدال هاتي ِناََحاَشَتي اَناَكَو « ُمدَتْسَتَو
 لاَ انو ىلإ ءاَجَو « َءاَعِو نمو ءيا ُهَعَرَدَف « ُةْواَشْحَأ ْتَراَن ىح ٌدْكْشلا ُدَبَلَغَو

 نع هلان تَمْنَأَوُهَعَِمِل يأ ْتَاَثَو ؛ فوج عرفا ىح < ۽ يرجح يف انو ٺپ َكَسمَ

 ‹ رْهَظل اًئطَب حلاك ئَوَتْلاَم ؛ ِءاَنِإلََك ِهِهْجَو ىلع ئام يح اهلقعو هنج َعَراَضَتَ

 اًهُسْأَر باص اًضَأَق ٠ تيا اهيطَب َلَمسأ هجري ارل مث ٠ كس نف دملا عتجناو

 ضررا ْىَلَع اَهْعاَمد َر راو « رجحب ابره عرش اتناك اتوا مبيت مل يملا اجب

 ىلإ ئَرْخألاب تّمضَو « ِءاَوَهْلأ ْيِف ف اَهْيَدَي ئَدْحِإي ْتَحَفَم ْنَأ ْىَلَع زت تمل اَهيأَدَو ۽ يني مام

 نف ةا نم ْتْحَت ْمَل ْوَلَو ١ تكس م ؛ ْىّنَع ُهعَفْدَتَو َيِيِمْحَت اهنا ُمَهَوَنَت « اَهِرْذَص

 ! اًهِطَب يف ةَبْرّصلأ ّنِم ْتَناَمَّل اهسأر
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 اوم ةا حتر ٠ هك نراكا قرطأو ةت نقتل قرطأو : ثيشلا ل
 ! "هلأ اًهَّمحَر : ا ! شا اًهّمحَر

 ن ع ول هل وفرع هيو ٠ م كلو نرفع يسال نف ن هٿ اع ناكو : ئتفلأ ل مت 0 00078 2 3 اَع ناک : ل ا 4

 2 ع 7 5

 یف لحي ال اذه ن نإ : ةيئَعُمْلل اوُلاَمَف . ردح اَنأ ترش ام مآ مک برش ن

 ىلع ُبَرْشَت : ْتَلاَق هٿ ؛ ةقارطإب اًهِتَرْظَن نم اأ ُتْبَرَهَو « ّىَلِإ ْتَرَطَتَق . ""اَئِناَوْيد

 ول

 زا رجح نِ دَر « هئم اصول ءاَمْلأ اهو ْمَضْوُي ذق 2 55 الأ وف ُلَسْفَتَو ُنْيِجَعْلا ون ُنَجْعُي ام يه )1(

 . اًمِهِرْيَغ ْوَأ ٍفَرَخ
 . ِكِلَم ُناَوْيِهّنأَك « برّ مب دودي ازا ميِد بيَ قفز
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 ُلْوَي كيوم: ْتَلاَكَو تْكَحاَضَتَق . . . ْبَرْشَت ال : ل لوفي ِكَهْجَو نإ : اَهَل تلف ؟ ْيِهْجَو
 ني ام ن ِناقارطلآ ْتَّلَصَوَو « ئَرخأ ٍةقاَرْطِإ املك نم ثر ؟ ءال نوف ام َرْيَغ كَ

 لإ اَهوُكْدَي ًمكاَم َقَوْطََف اهِناَسِلب ُهْنَدآ اإ اَهِلْفِط َْلَع مالا وح نح لغم اهي هَبَتَو ؛ اهبل نيبو

35 
 نل اوُبَرْسَت ْنَأ ال يپ َنْوْعَِتنت الو ْمُكَل ُبِيِطَأ ثْسَل : ْمُهَل ْتَلاَقَو َرَّضَح ْنَمِل ْتَنَقَتلَو

 هُم َكِلَد َنْئَب يهو ٠ « اَلاَطْرَأَو الاطر اوُبِرَشَف « ٰيقاَسلا ُمِهْبَلَع طَحْنأَو « ْمُكِسْمنَأَِو هلو

 . ةَرظّتلآ َدْعَب ةَرظَتلَأ ْيِنُسِلاَخَت اَمَّنِإَو يود نم ْمُهَل اَهُهْج اهْهْجَو اَلَخَو ْمِهْيَلَع تلم ذو

 ٌءْيَش اَمُه اَمّنِإَف ) < رفحا عم َكِيَمْرَع لمي وذم حم دَدََت نأ يناَطِبَس يل سور

 ةر ) . بحل بولا وطن اها هرم « اهيل رقكلا ٌةحأ تنك ن كلو . ( ٌدِحاَو

 ارج او اأو هنأ نشا تلك لب نكد ١ ( ظل رب اهنع نأ

 نتا بج نينو كل تع يق لاي ّىَلَع ةركْتمْلاَك يل تاق

 . ادعم الإ نإ زنق ا

 هت ةن نيشو نل تیک ؛ غش م طرأ مقل نب ثارت عه

 اهَوُدَص ُهْنَسَمْلَأَو . ضل نم م َرَثكَأ اًدْيِدَّش اًمَض اهبل ُهْبَمَصَو اًهَدْوُع ْتَلَواَنَت اتو ؛ اًهَدْحَو

 اذنه ثق هُم + دزغلاو انآ نإ عَ هلآ تك امك . ىتنتب نإ تو هن ؛ اهْيَدْهَنَو

 : [ليوطلا نم] توصل

 ؟ تع َنْيِح ْتَبِيَه ادام ؛ نصل ىَلَع ةوذفغ ةَماَمَحْلا للا لاق الأ

 ؟ تج ج ةَماَمَحْلَا ْيِذَلَه رُت : ُثلفو اهتوصل ُتَِرَأ ْئَنَح ْتَنَكَس اَمَ

2 # ê 

 رر قص لع

 . . ِتِّنَظ كت ْمَل ثْيَح ْنِم ئَرَئلا فوط اهب تقذف ٍةَيِلَرغَأ ُدْجَواَمَو

 . ٍتّنَرأ  ٍتِبَح ٍنطَب نِ ئَمحْلأ ربو ُهَئْيِطَو هاّضعْلا ام ترك اذ
 ا يكلم ىلع ياخ ْمِجْنَجُأ يي ريع ةقؤل يي رقاب 3 ری

 3ر 5

 مفتر ْتَناَكَو ؛ ْتّنَجَأ ام ْيِفْخُن ال ِءاَشْحَأَو « دهي رذصو ٠ يي بلف نم َءاَتغ هنو



 « مَلَقْلا يخَو» 4۸

 َنينَأ ني یت نح اللف البلف لرتسيو شعت ‹ اًهِتْوَص ْىَلَع عْمّدلآ يدفع ا تول

 هرخآ يف ٌمالَكْل صفي هٿ 1 الِزاَنَو اَِلاَع ُدَدَرَتيَ « بحل عم اَهِردَص نيف لع ةّيكابلآ

0 3 3 

ae a Aد إ عمم مك هت معلش يد ام يس ل تكس  
 لبقت ال « دمحم اب ب هذله هلأو َهَّنَجْلأ ةودع : لاقَو د ! ٌرظنف : ٌبّيَسملا ل

 يف ِةَطَقَيْلا فطن َيَِبَو مْوَتلآ فص ْمُهاَرَتْغآَف « اَْسنآ رق مقل َناَكَ : تملأ لاق مث
 ا ص

 ارك ٍةلقتملا مهاب فلَح لإ اهك ةزُجو ال ملأ أَ ام ُهْوَأَر ام لكف « مهسا 3
 سارع رے مسام يماق 4 ل

 َسَوْسَوَف ناطْيْشْلَ َعَرْسَأَو “ ْيِب ْتَقَضَتْلَو ْيِبزاَج ىلإ ْتَءاَجَف َةَيَنْعُمْلا ِتَبثَوَو . اّساَعَنَو

 نو , دله يف بكت الف ِرْمَحْلا يف َتْفَدَص اَذِإَو ع ٍقذص ر و زذا نأ : یل

 ْىَلَع ُءاَينَألا ُنْيِعَأ اَمَك ِْيَلَع ُتْنِعَأَو َمَلسَأ ٰيناطْبش َنْوُكَي ْنأ ٍبَجَمْلا مَا ُتْبجَمَف
5 

 نندي ْيَذّلاَك ٿم َناَكَو 2 ياعم َنُْد ةأزمْلآ ٍنَع ينصب ئَضَم نحلل نك . مهنيطایش
 س

 ِةَلْوُحُفْلا نم ثك ْدَقَلَو « هِمَق َتْوَق اَمِئاَد ُهّلَعْجَي مث ڈ فوج ٍبُهَلتمْلا لِيَ ْيَنْيَع ْنِم َءاَمْلآ
 ت 7 :

 ٠ ةَدِع اَلاَجِر يونج ف عم يأ ِياَبْسَو يد يف ولا دش نم يِ ذي يح

 ةأرَمْلأ هذه م َعَم الُجَر نوكأ ْنَأ عطس ملف ٍلَجَحْلاِب ْناطَِّشلآ ينبَرَض نک ر
9 
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 . . ةَئَسَحْلآ ةَطِعْوَمْلا اِناَسِل َْلَع ْناَطيَّشل اطْيَّشلآ ّقطَن ام ام َعَرْسَأ اَمَو ٌكِلَذِل يه ْتَيِجَعَو
 و 2

 أ مل ام َكتَبْخَأ أ نَمَل : ْتَلاَقَف
 س 6

 م ا < ُتئَيْخَأَو « اَذَحَأ بح

 + ل رشا كب: كلل + عارم نب يت كلا وأو ٠ د َراَثلَآ َلَخْدَمَف ّيف منَ
 ص

 ؟ ئل ثّلَصَح ام سفت تغب رل انو نم یھ ناو : ُْتْلُق ! رايد فل

 َكّلبَق ( اذه ) يلق نإ : ( اَهِبلَق ىلإ تَراَشَأَو ) ْتَلاَقَو « ُهَتَطِعْوَم ناَطْيَّسلأ مَ
 ص

0 

Ne 

 و2 5-9

 - ْيِناَرَت امك  اَنَأَو . بحث اَم َلَوَأ ٍءاَرْذَعْلا بح َكَدْحَو َكِب َسَحَأَو « ارق وأ تك اَ
72 

5-7 
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 . 4 ينا ١ : نم الدب « نأ » : لضَألا يف 01(
- 5 
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 ُبَهْذَأ « وللأَدْنِع ْيِيئَسَح َتْنَأ َنْوُكَت ْنَأ ىلع ُلَمْعْأَسَف « اَهْيَلَع ِةَمَرْكْمْلاَك تاسلا يف شيعا

 اها نَا ع لء تاگ نیکو + كلع نيو لإ يي ريح يبق يف ةلماح هيل

 لارا لو ارپ يح يح ُلاَرَي الو . هِلاَحب ايد ٌدَمْتل ن ْيِهَنْسَيَو ُدَجَي ْنَم َةَمِع نإ « ةَلماَك ٌةَلْيِضَ

 ني تأ يشل ٠ مهس نأ يلجأ ني نع ءيا اع دق المو « يللا رع كل نف

 « كع ٌرِبَصَي ام ٍلْوطِل كني ُبّذَعَتَيَو ك ُمَلاَيَس ٰيڏلاک يح َةوُق َّنِإَو ؛ َةَّصاَخ َكِلْجَأ

 . ْيِتَراَهَطَو ْيلْيِصَمِل رف ايَِعِب يه ُنْوُكَتَس
 [رفاولا نم] ْتََتْعَو هن هْنَوَسَو اَهدْوُع ْتَلَواَنتَمُ

 نيل رباب ِناََمَّدلأ ئَرَج اَتْعِبُذ رجح ىلا زق

 : ْتَلاَثَو تاج دوما ِتَعَضَو مث « اسب يذم اهنا اهيات ين ات تلج

 نَمَرلا لايحب يني محلا ْتَءاَجَف اهيو ريغ يف يجاوز ٤ َءاَس ْيِل ْتَقَمنأ اَذِإ ! نناقش ام
 س

 صو ر 2 > و و مل

 . ءايشأالا لاي الإ ِءابشألا نم ِهْيَف نؤكَي الف
 ےس 2 5 با ساو o و

 ْيِناَطْيش َرَدَبْف ؟ نا ويدل يف لخذت ملو َرْمَخلآ بَرْشت مل كلاب ام : ٰينتلاس مث

 يف يار اه متو ةّيكاَب اَهاَنْيَع تحصن ٠ ْيِبأَو ما رخ ربح يِناَسل ْيِف َقاَسَو . . . ُنِمْؤُمْلَ

 اًدِهاَر اًقْيِرَطَيَو < اَهياَحْضَأ حم اًنيمَح اًناطيش َكِلَذ َدْعَب اَهُناَطَْش َناَكَو ؛ ٍركْسُمْلأ يف انآ یارک

 ! ٍيِدخَو نأ یم
 ءاههجو ْتْطَعَو تضبقنا اَذِإ ةرفَلأ ءاَرذَعلاك هليا دارم الإ نْسلاَجت ال اَهْتيَأَرَو

 رُخ يذلا َلُجَدلآ يف ئر ال ثا هَل ُناَطِيشلآ نير « نيت اهنا ناخن ْتَراَصَو
 ر َتَْت ْيِذَلَ | زل نك . . . نيل اَهِْيَع تحن

 006 ا و و هومر 16 رھ
8 5 3 3 

 امن امل مك « ايلا ؟ حار يتبرع ىلع اَمُهاَيَمَد یر ٌرَجَف ناتن لف اذ هنآ م ٌمُعْرَت ُبَرَعْلا تاک )١(

 . اًهَرَعْشَأَو ارح اَهَلَمْجَأ امر . ِنيئِناَسَتم اتاك امها اَمهْيَلَع مكح ای ل نق « نباح ناك



 ا ۵۰

 ا فا تا ت تیت فزت ا

 يف انب ىلا . نلباَضَقب الإ ياه ال اليد لب ئينرخُ مث ٠ يفد ی
 نو . ةوقتنش عزز عح راف امید نف نم یاو لق زاس ہت 000

 ىح « ّيِف ام لكل اهن ام لك ُتْوَص گلو ءال وُ اق ؛ اَت ْعَمْسأَو مؤ

 لا اد رخ لكا لإ مالا نحو « ةت دكا سو ين يغش قم لآ
 ل

 ةَرْفغَمْلا ىف لَمالأ الإ اَهَدْنِع ْتْسَل ْذِإ ؛ يلع ث ْتَدَلَت اهبل ٌتْمَقَتْس أ املك تحصر

 نم اَهُعاَتتْمأ َداَعَو . وب َقّلَعَتتِل ةئَجْلا ىلإ اته نم لوط البح ُتْخِسُم اَمنَأَكَو « ِباَوَنلاَو
 و 0 7-00 011 را wo e ت ےس 0

 فغشو فلك ْنِم اَهُبَح يف ٍنْوْنُجْلَأ لثمب اذلَه ٰيِنالتباف ‹ اهقرافي اَم اًيِنيد اَنْوُنَج
- 
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 وي ورع دم ىلإ ري لالا نب ةا دش اهم ثغر او يرق ترص

 ينم تلا . هِلهَج نوا ِِرَصب رح الإ اتهم امو لمْ ان اتع انْه'َه َّنَأ ْمُكْمَيَف يّثألآ

 َّنم اًناَسْنِإ ْتْهِْصَأَق « ٰيرکف ٌءاَوِتْسأ لَتخأو « ْيتداَرِإ نازيم ا ‹ ٰيحْوُر ُماَمِز

 ةَبيَكْلاَو لَمألآَو هَل َضْخْبْلاَو بحْلأَو « ويف كَّشلآَو َنْيِيْلا عَمْجَأ « ةَيِداَمَتُمْلا ضِئاَعَنل

 . هَل ْنَم هّلَدَيَو ١ لقعلأ ْفطْخُي اذلَه نم لَآ ْيِفَو . اهْنَع فْؤرعْلأَو ةبغَرلأَو « هئم

 ُتْنُكَف « ْيِعَم اَهينِعَو اَهياَحْضَأِل اهلاذتبآ نم يعل ِنْوُجِب مَمَللا اله ات ثيل +
 يِنَدْيرَت ال كلذ لَك يف يهو < اهل اهل مددت اهِيَلَع ُدِجَأَو ضْرَألَو ِءاَمّسل كياطتأ ا ا 2 سامو نيب احم اق ب

 نأ اد مث « ةّلِعَتْشُم اَراَن اَهَمْسِج ی e E RE e هم ةا لاح ىلع

 ‹ عْيِمَجْل َعَم ٍناطْيْشْل ةَدباَع ْنِم يِدِبك ْتَدَتفَو لق ة وغلا توتو « الذ اتنا ةن

 . طف يحاول جر حم َةَبهاَّرلأ

 ل يل شنی ك لقا انو قت كب نوب تكي ےک ارس

 اًهِضْعَبَو ‹ ْيراَوج ْيِف ٍبْيِبَح راڌ نم ج را تاک امض « اًيندلأ رجآ ْيِف ٍبْيبَح ْنَع لوط

 . ِناَتْسِراَمْلَأ ىلإ ئپ ٌبِهاَذ ناک
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 . هذ يذلا نسخ اذن قزال يرل ثق يفالإ جشم ني رأ كد ؛ لع نب ٽي تل
 ْيَمَك يف اَهنْدَحَأَو ‹ للاب ُلُجَعُي يذلا يحَوْلا ٌمْسلأ َّنِم ٍتاَرْيَعش ٿب ُثْبَهَدَو

 ةايَه يف سرلا َةَحْوُدْشَم لاََخِل ْتَرْهَظَم « َْمَأ ُتْرَكَذَك ٠ اَجَمِلَتبأَو اَهَحَمْنَأ ْنَأ تف

 « اَيْوُرلأ هذله َنيَنْبَع ىلع ْتَنَبتَو « اًهِلاَمَج 15 ْيِف أَمْ هذه اناج ىَلِإَو ٠ اَهَتْوَم

 ْتَمْطَو « َكْلَي ريع ُةآْرَمْلآ اَذإَو . للا د زجر انآ اد 0 ُثْمَمْدَأَو

 ادم ني جاِء ال نأ طيزي نم يدع حصو « اَهئحَمَف ةاهحلا ةَرهَش ىلع تمل ةع
 ذلك كرو امو حلا زعل :دؤض ىلإ ةت ارنا وص يلا نف نأ الإ تل

 نم اَم « اَهْيَلِإ ةَوْهَّشلا تْيمتَو ٍسْفّنلأ يف هاهي يملا إف كت زمتسأ فوق ٠ كلي هلة

 نأ َْلَع دغ رم مٿ ْيِناَطِيَش َنَمآ فيك لات ْتْلَعَجَ "تنبع أر نب حتا
 م ذإ « يلا واح ار الإ تنك ات مفارق ؟ رجآلآ ني ّنمآ مث لوألا يرق ياها
 هئعَل  َناَطَِّشلا َّنِإَف ؛ َةَرِخآلاَو اذل ُرَسْخَأَو ئسْفَت قهْزُأ ثذك ىح ٌُباَرَّصلآ ّيِإ ْحَتْسَي
 َتَْمْلأب اهلك بْوُدلَ يف اَهَدْعَب ْيِنيِمْرَيِل « دحاَو بذ يهو ٍةّسحاَفْل نع ْيِيَدَر اَمّنِإ لآ

 ! ٍرْفُكلا ىلع

 رص مث هتبقي لزز ٍدْيِدَش ِءالبب يلتبآ ِنَمَو . يِلْفَع ْنِم َبْرَع اَم ُرِطاَحْلآ اذنه يل رَ
 « ِهرکم نم شاب ت ُتْذَعَتْسآَو يِناَطْبَ تفعل ؛ هتَعاَسِل َقِلُخ اَمَنََك صْخش هئم َءاَج « َنْيقيْل
 نت ةايحلا لإ ! ستي كع : يِ تفر « و يغ بارلا يف مشل ثيم
 ُنْوُكي مث « ٍتْدِلَع امو ِتْفَرَع ا اًهلاج رو اَلاطبأب ءاََحْلَأ َلَمْعت نأ َنِيِض رف « يلا المع

 ؟ ةأرْمأ ىلع َءاَكَبْلاَو ةيحاَت دْوُعُمْلا ِتْنَأ ك اَهْلَمَع

 نب ونأمل رس يو « اق انقذ ني مخل زي قزم 1 نسل اه

 . اَهاَلْوَم وأ اًهِجْوَر وأ « اهنا راك
 ما مع 7-0 و

 مِلْسُمْلا ئف َمالسإلا نإ ؛ ت اا اتر نإ ! نفل اهني



 « مَّلَقلا يخو» 0

 نأ | را ةي ةَحْيَص َحاَصَف « ُتَرَّطلَأ هَفَخَتْسأَو دهام نشاط هَر : ُتَيَسْمْلَ لاق

 هائلا اهب يَ ذکی ملو ! ديف : ءدحاَو ةْيَص يف ٍدجْسَمْلا لَ َبوَجَ ! رب 6
 . ريكا هلآ . برملا ةالَصِل ِنْذَوُمْلا ةَحْيَص ْتَعَفَت سر
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 ٍرُهشلآ ةَدِع يف ماو ُهدْعَب تَجَرَدَو « ٍخّْشلا سلجم فتا : عفا نب ِةَسُمْلأ َلاَق
 اَمَو ُفِرْعَأ اّمِم < .اًهَرَشَو اًينُدلآ ريخ ْنِم اَهْعَلْبَم سالا رز وأ اَهِف ْتَعَلَب « ةَأْرَم

 اق ؛ هع دانو حلا ْعَمْسَن ‹ ٌىدزألا ٌدِهاَجمَو انآ َةَرْصَبْلا ُثْلَخَحَو ؛ فرغ ا

 اكو « يلع الفم ارضا باص ىلا افتاد دب + ةر ي و وسا

 ىلإ بست ْيذب اًبَحْرَم اًبَحرَم َلاَقَو ُهَمَرَتْلاَف دهام هْبَلإ عرس د « َهَدُمْلَأ كلت ُهاَنْدَقَف

 ؟ تلا رخ ناك ام : هل ْتْلُعَف « هلا اتل نيف هم ةغشتاعرو هدب تمَّلَسَو . بقل

 يالتا دخآ ناک اَم ْلَب : هاجم لاق

 : لاق . ْمَعَنا: : لاق ؟ ين ةيارصتل : قف لولا ةلحضت

 متم ريغ اطل ؛ يم

 لعل عل و دم مو نك قف سب نا اكل ب اکو ةع يب
3 

 ةنسلا « ٠۹١١ ناريزح /وينوي ۳ = ه ١1884 ةنس لوألا عيبر رهش ۲ . ٠٠١ : ددعلا « ةلاسرلا » (*)
 . A۸۷ - ۸۸۳ : تاحفصلا « ةغلاثلا
 رف

 )١( مبل ُماَمِإلا : ٌيِرْصِبْلا سلا .
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 إ ِءاَيشالاب رج ر ر 2 لإ ءاَيْسَألآِب هَل هلص ال جات شاو هناك ! ُلُجَر اي ُهَلَمْثَأَو َكَباَوَج طا ام : ٌدِهاَجُم لا

 ُءاَوَس قرأ َّنِم ةيراَجلآ ِةَماَرَف َلِإَو ٌباَوَدلآ َنِم ةّاّدلآ ةَهاَرَق ىَلِإ ُهْرَطتَف ؛ اهنامنأ نم

 ارل راجت يف يقلي ي ذل “ناريل يتيرط ىلع اَنَأَو « جات شاو اَنأَف : ٌلْجَلآ َلاَق
 o ور يي هر وا ت ص

 ريغ ؛ اهني ثلا يِاَح اهب تئْسَحَو تاراج هذه يف ترص ذو ؛ اسار ملا

 « َكْلِي ١ اما . يِرتَْ الو حني الو « ُضِفي الو نر سَ « رجالا ريَ رجال َبْلَ نأ
 ! ِنَمرلأ يف هِلييَسِل َبَعَذ انايْسِن ثحَبضأَق

 ؟ اَهِيَلإ طن َتْدُع فيكو اَهاَرَت تلك فْيَكَف : ٌدِهاَجُم َلاَق

 َنمَو اًهِسْفَت ْنِم َرْثْكَأ كلذ تناك ؛ َيِتاَرُهَّشَو يراكفأو َيتِيمِب اَهَِلِإ رن تنك : لاق
 اًهَدَعْبَأ « ُلْفَعْلاَو ْنَمَّزلأ اَهئِيَبَو ينيب َلَحَد اَمَلَف ٠ ضقت اَم اَناَوْلأ اناَوْلَأ ْتَناَكَو « ِءاَمّشلآ

 لكك َةَأَرْمأ ٍتَعَجَرَف « اَمُهَدْحَو َيَئيعِب اهيل ْتْرَظَنَف ؛ لاح ْنَع َكاَذ اَهَدَعْبأَو يلف ْنَع اذه
 ا

 هللا وزلو ؛ + تك نيد هلت نب لآ تنو لايک ني نما رأت

 هن َكِيْهَذ يف َتْرَطْحَأَو . . . اًهِئِف ْتَناَك نيل ِتَبْهَذ دك ةي ةأر ترص ا تأ

 ادله نإ ؟ ةيِصْعَملَأَو ةَرفتلا الإ َلْيَمْلاَو ةَوهَسلأ اًدجاَو َكاَرُث ْلَهَف « ٍءاَمّشلآَو ٍلاَجّرلآ نيب ام

 ةلالضلأَو َبنذلأَو مثإلاَراَص يذلا نبع َوُه « َقْشِْلأَو ئَوَهْلاَو بحل تلا َناَك يَ

e 

 : َلاَق ؟ َكِسْفَن نِف يه اهل اَهَبُح نم َكَسْفَت لقت تْبَهَذ اكل َكّنَأَك : ٌدِهاَجُم َلاَق

 . فل ارم تح ني هفت لفي لأ نإ نو اَمَأ ! ذمو يسن اه ُتْمِحَر دق َةَمْحَر ا
 ٌبُحْلِل لآ لَعَج ْدَقَو . اًهسْفَن ةاّيَحْلا ّنم ال ةايَحْلَأ نم ِءْرُجْلَأ اذنه نم صيف ! ُهَحْيَو
 تب كلا ق لامه ام ؛ ةقاَمحْلآ يف وااو ولأ يف اتما : نيزك
 ٍلبقُمْلا هظَح ىلإ دْيِعَسلأ وفرط هَجّن أ َرُه نإ مٿ « ِهِرَصَب ْىَلَع اهب ¿ن ْىّشْحُيَو مالخألا يف ُهَبِحاَص

 ِهظَح ىلإ ٌيقَّشلأ هفرطب ٌبُْحْلأ هَجَّن هجن ناو ياخ ما طق ۰ تحلل دا تف
 ل

7 
 أ!
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 . ( هتل اَوناَك َكِلَذَكَو ) « (ةَصدْوُبلا) نع اهب رعي ام ريَ ملكا وذل (1)



 «مَلَقْلا يو كيا

 3 ا : ِةَدَّللأ لغف اًرخآ ْتَلَعَفَر « ِنْيِبيَحْل َنْئَب ىَنَش انو ُتاَقاَمَحْلآ ٍتَعَقَو « ٍريِدُمْل

 ت رر هَمَسْمْلا ةرْمدُمْلا ةوُقْلا كلي يف ٍةَمْحَولآ نِ ٌريدَت اًدَمَو . اًضِنأ همالخأ نم َقِشاَعْلآ

 هد وهو

 . اهداف َوُه اَهفُفَحَت ماد ام ِماَمَْألا َنِم هو ةَ أ نَلَ كَ دام . بلا

 ره الو « اقيعنرط نِ اَ انشا يِ اَلا سيل » : ةَمِلَكْلا هَ واج اي يقع ذُخ

 . « ةُكاَوْذإَرْهَُل لمعلا ران نأ ٍلاَمَكْلا ةَمَطَع نم ٌنِكنكَو ٠ كردي ءْيَش
 ؟ َتْذَخَأ ْنَّمَعَو اذنه َكَل َنْيَأ ْنِمَف « اًمْلِع اَنَدْعَب َتْمِلَع ْدَقَل : ٌدِهاَجُم َلاَق

 ! ِءاَمّسلآ ِنَع : لاق

 ؟ حَوْلَ َكِيَلَع َلَرت ْلَهَف ١ َكّلْفَع يأ ! َكَلْبَو : لاَ

 . اَمُكَدَحَأَف رادلا ىلإ َيِم يات نو « ال : لجو لاَ
# # # 

 دق ابر نأ اَلا انْئَرَعْشَأَو الأف ٍفِِظَن ماَمَطب اتيا ؛ عم اَنبَهَدَو : ُبَيَمحْلآ لَ
 هيه : ٌدِهاَجُم لاق يدا اَنْلَسَع اًمَلَق ؛ همتا هلع ْتلَصاَوَتَو ُهايْنُد نم َءاَش ام ف مقر
 . . . ديب اَبأ ايوْيِه : لاق . ِدْيَبُع وْبَأ : لاق ؟ ْنَم اَبَأ اي . . . اأ اي

 ؛ فوك يفشل ماقإلا سلجم يف مي دش ني ب اَمُكُدْهَع : لاق هن َدَعاَس ُلُجَرلآ رفا
 سال نبأ يف نوم نع ينك تاكد« اه اهب لَكَ ِةَممَّتلآ َنِم ةَ ْيِف تنك دَقَو
 يشت ال يتلا دم دعقل ايألا يف ثغور يشع دكت تح < ُنْعَقَْتَو دت ةبقبلآ َكْلَي ْتْلاَر اَمَك
 يم يف دلع « َدِسْفُيَو برو ملطصيل ًءاَج ر رْيْغُمْلا ٌرُدَعْلاَك ُنَمّزلأ بقنا « اهبحاصب

 لاح ريت مل نإ : تلو ءوَرْصبْلا ىلإ ِةَقْوُكْلا نَع ُتْلَمَحَتَو يل يق ام تعب « هراثآ
 رْفَمْلا نم ُثأَد ر ِرْفَقلا لإ ثب يتلا دق ةَرضبلا يف نوكأ الو « يفت ثري
 1 . نييس ام ىلإ يضئ ِِناَكَم يف َيِضاَمْل ْعَدَأَو « يري أدبي اَمَك

 اوُراَحَو ُصْوُصُللا الس « ٍقيِرَطلأ ْيِف ئ اعل « اجر َنِيِرِْع امالا َهَمْفِر ثَْمَتْلاَ

 هوك

 اهدحو ةايحل ايحْلآ َّنأ ٍزتيح تَرْذَأَو « ْيِرْمُعَر يسّر ابِكاَر انآ ُتْوَجَنَو « هيِوحَت اَمَو ةلفاقلأ اشد و ةا

 ره هيف ْمَألاَو اتسم اتسفنأ نم وه هلک ْيَفاَبْلَأَو 2 هيهلإل ادال يه انار 2 ُهِيِظَع تلم



 هءو يعفارلا قداص ىفطصم

 . ريس ٌبطَخْلَأَو

 مُهَتِكنَلَو ٠ انْوْبَكت اَمَل سالاپ سائلا رمي اَمَك اب اَرْدَم ذم َصْوُصُللآ ا ول : ُتْلُقَو

 نيَو ؛ هلا يديألا اف اُعَضَوَف ٠ سائلإ ال عاملا لَمْ نصا َضْورُ ال اصر

 َكِلَذ ناك اًذَِق . اًهْئِم َّصّلَخَتَي ن يتسم نع اهب ُب ةَلاَح الإ وسلا َسِيَل نأ ُتْكَرْدَأ ادله

 َكِلَد عْيطَْسَي ال َوُهَو ؛ هَل ْتْضَرَع ىم م ِتالاَحْلا ذهب ًابعي الأ ِناَسْنإلا يف ةَداَعَسلآ ٌلْصَآَ

 ّنِم ٌةَلاَح اَهَل ْتْضَرَع اَذإ َهمْيِفَعْلا ُةْرَمْلاَق ؛ ِهِرْيَغ يف اعقاَو ُهاَري اَمَك رل لمَ اإ اإ

 َكِلَذ ىلإ ْتَرَظَن اذ اهتكدََو ؛ نرو ئَمْحَت دَقَف « اَهِسْفَن طَحَو اسف ىلإ ْتَرََنَو « ِرْوُجُفْلآ
 ايل ابِرث ىر رْخأ ااه لع ثامنا لَك ٠ ةراقلا ىلع أ إو امری نف

 . اَهقئاَفَح ٰيف يه امك َةدّرَجُم

ON تلح 

4 
 ألو عاقب يذل يهجر ىلع ُتَِصَو ١ َلاَق ع ف

 « عزارلا لا لؤ رص خلعت لح رجلا ملهي ٠ دهد لیلا ئقش

 يلا لقثلا هو نالكلا سَ ر هلأ ءاضْن اَهْنِم لَك الو آو هلم ب أ رخل مل

 تت بيالة

 اًيَحْلآ ْيِف سالا ِءالولَه َّنَأ نقرأ ْيِنتلَعَج

CS 

 ر ا رک رن الو « لمحت ْنَم الو لمحت اَم ٌةَباَدلآ

 م اك ا ا م | ا ك١ ِناَئيس الإ ةَباَدلِل َسِيَلَو

 رشا ِةَيِاَسْنِإَو ينال َءاَرَو ٍناَسْنإلاِب فِذَقَت ِسْؤْبْلآَو ِءاَمَّشلآ َنِم اَناَْرَأ كاته نإ

 َمِصقَي نأ الإ ذبح َناَنإلا مقي لق  َكَلَم داو يأ نو مو تنبع نام ال « اعِيَج

 يذلا هرْبَصَو « ٍلاَحلآ كل ين ةا مكخأ ره يأ ةاَضر لغم يف « ناريل قالب

 هلكوَتَو ٠ معلا ملأ َوُم م يذلا هِلْهَجَو « َئعْل نَئغَأ يِ يآ يعانق « وفل ىَوْقَأ وه

 ةر الو اعام الو اع لَو الام اویل ناي ل وټَرطفب و هترطف َناَمْيِإ َرُه يذلا

 ر ءال امج فرغ اك رتفآ كيلا نم فرغت كلما راكج ةجت نو , هاج الر اح آر

 يِرْهَْط َقْوَم يذلا َنِإ : ُلَوَألآ ا َكَل َلاَقَل َباَوَجْلأ اًناَطَأَو اَمُهَملَأَس ْوَل َكّنَمَلَو ؛ ُءاَّقَسلَآ نم



 ا 0٦

5 

 ريل رطب ال « تاتا هاو عار سومل وک 3 اإلا 6
 ُهاضر ُبِلَقَيَو « ٍرْبَّصلأ َّنِم يق ام يفت نف حليو « ةرْسَحَو از كِل هديك سائل
 دج ف ادع كيت نأ امرأ يهمل ةَرَكْفلاب كلذ لك هليو ٠ اطخش اتار اب

 ‹ ْتَدَمَْأَو ْتَناَعَو ْتَكَلْمَأَ سالا ىل اَعاَسَم ْتَدَجَو يه ا ؛ اًهِبِحاَص َرْيَغ هرم
3 

3 

 ! حمس ٌّلْهَس ٌفِيِفَح Ey هيك ري يذلا نإ : نن 3

7 

 ! رت كلذ يأ ءا ِرْجُم أ التاق أ اضل اإ اهَبحاَص ْتَلَعَج

3 3k 0 

 ا

 ؛ تف رطتساَف ٠ اَهِلْمَأ هْوُجْوَو اًهِتاَرَس ْنِم َرِجاَتلَ اتل اَنالُف ٍةَرْصَبْلا يف ُفرْعَأ تنكر : لاق

 ؛ ريَ اَدَحَأ فرغآ الو رضا يف دَحأ يفي سلو « ناَاَرُخ نآإ وح 7 دق وه اذإف

 َقْئرَط ةَرَمْلآ هذلَه يف َنَلَع تط اهنا يغ ۽ كلَ نِ و وات ةي ةر یی اک

 هَر

 3 8 1 21 e ED ا هلك 01 0 4313 مكس

fةّرشحلا وأ ةبادلاك اناسنإ ايف ن ۴ « دب ضْرألأ ل  : 

 31 yT ا ياس ٣ 6 ٢ ا 00222 م 13 م هيما نس سول

 اَمَو ؟؛ بام قرط نك ق ت افي عا یک

 f أ اَذَهَف « ءْيَش ىلإ ءيش ٍلوَحَتَو ليدلو رْييَْتلا ىلع َةَمِئاَق اًيندلآ هذه ْتَماَد
 ا
1 

 سايح

n 1وق ا ا دَق هنأ ن ٌضألا فرن ال دس هلأ  

 ٍنْوَخْلأ مامن ةياكح ْيِف لير ٌبطَخ َكِلَدَف سالا دنع دلع نأ ؛ ْئَضَمَو را ٍءْيَش يف

 اف ةَدَهاَعَت . . اًمهَل عت ذق دس أ ن اهنا ةَ َتْعَرَتْخأ ِوَل امك ؛ لَجَولأَو

 ْيْعَرَر اذهل َسسْبَل : لوو وكب لَو « ديكآ ىلع نخی زا بَ هك نعت
2 

 ّيَلَع ُسْمّشلا ٍتَعَلَط اذنه لجأ ْنِم رسو « ٍسْمّشلَأ تح ر انأ تج رح اذهل َسْيَلَو « َتْنَأ

 ! َِيَلَعَو
8. 7 2 

 دف ؛ اًهِعْيِمَج ِءاَيْشَألا َيِفَو اتساع ةيناَسْنإلآ يف اًعقاَوَريّْتلآ اًذلَم هيِْيعِب ىر ُناَسْنإلاَ -



 ¥0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 أ ةَّصق رم 0 م 001 ٣ RIPE 27 7 همهم

 ْيِنَب ةَّصق ف ُبِيِجَعْلآ َرُه اذلَهَو ؛ ريغ ِدَحَأل َنْمَل اًَح هَل ناک ‹ طِخَسَو حض َوُه هيف قو

 نم لي ؛ م ُمَهْقُت الو انه نامت ال َةّيَجْلا نم ٌُتاَمِلَك ضال لع اَهيف ُلاَرَي الف « مدا

 ُلاَيَح ناك اًذنَه ْنِمَو . ُلْيَِملَوُريغَتلا هيف ْعَقي ال ادلاَ ْناَسْنإلآ ْنْرُكَي َنْبِج اهب ٍضاَرِيغالآ
 ةَيَناَسْنِلآ ةَفاَمَحْلا ثعاب اما وه ض رآألا يف َةَّذّللأ

 ةبيَحْلا نمو « ٌرّضلآَو ِةَقاَقْل م 1 ْىَلَع ْيِمْسِحَو ّيَدَيب ُلِمَتْعأ ُتْبَهَذَ : دبع وب لاق

 « دبل ديك ْيِدي َّنِإَو ين ا د ؛ ٍةَصاَصْحْلَأ جاَوخٍإَو ةتكْسَملآ ِءاَجْلِإ نِمَو « ٍقاَمْحإلآَ

 نصر مليو ؛ ٍلوُلذمْلا يمك قلو « ريسألا لجرك نلرو « ةا ٍفَطَع يهو
 د نبأ نير ةو ر ا نع بوو اثألا لع سش

 OS تل

 لإ - مَْي مؤَي ٰيِف ٍقَمَر َدْعَب اَفَمَر يأت ٠ ةَقَمرُملأ ةاَيَحْلأ دله ىلع يكن نا اَمَو

 ارون هم مالک َناَكَف ؛ ُهَسَْت لت نم ْيِف هلوَقَو « َةَفْوُكْلا ٍدجسَم ف ُهْتْعِمَس يذلا َيَِّشلأ مالك

 لوألا تمعن ماي ا تق نکو . َيِناَمِيإل بص حبلا ّعَم هرب اني قرف يرشح نف
7 

2 

1١ 2 

 تون
 مس م

 ناكف < ِْنْلَع برض اذ [وجزج نف ورمل دج ْيِذَلاَك عَجَول ّنِم ناَبَرض ْيسْفَن يف الر

 ٍدَص ّيَلَع لقب ناک اَمَق ٠ هنْوَعَو َقْيِدَّصلأ تذمر اهم ال ىلإ ادَْنَم ُدجَي ال نالا

 ! لوألا نَمرلآ ءاَرَو نم يِمالْخَأ يف الإ

 ؟ ُبْيِبَحْلََو : ٌدِهاَجُم لاق

3 

2 

 اًهئف نكي فْيَكَف ٠ ِركْمُمْلآ َنِم لق َوُه يذل نم ةايَحْلأ ٍِتَعَرَق اإ : َلاَقَو ُلُجَلأ مَّ

 ء ابف َرْعش ال ةيفاَج ةَقِيقَح احلا ِِذاَم ْلَعْجَي ِدِحاَو مزي عُْج نإ ؟ ٍنِكْمُملآ نم م را ره يذلا
9 

 ْمْرَست َيِناَسْنِإلا ٍبْلقْلآ يف ٌةَملْؤُم ةف سولا . . . ةَرطَعُم ٌةَدَحاَو ةعاَس هيف اَمَو َنَمّزلَآ كريو

 ! ضع هب اهضعب بّرْلَقْلا الحا الإ هر خآ ىلإ هلَوَأ نم ُتْحْلأاَمَو ؛ مالخَألاِْبَلَع
- 

-3 

 يف ْتْلَمَحَو « اما ينم مآ َو ةَيِرْخُمْل ةاَيَحْلا هذَهِل ُتْعَضْعَصَتَو : ديم بأ لاق
 يسم

 نقلي قي نير اع احر هع نيك هللا هحل - نايا تيارو ٠ يحل َتَبَمْلَ
9 



 ٌرَمْعَأَف ٠ ُءاَبَوْلآ اَهَيَرَض ةَبِرَحْل يل ٍمِسِواَسَو يف يلق نيل َرْهَطَو ؛ .. َةَماَمُقلآ هيف
 اًكشأ لذا ىف الإ ُهاَرَأ اف « ئِحَنْسَي ال ِهْجَوْلآ َحاَفَو سيلا َداَعَو ؛ اهرم اهيف ام

 ِرِذَمْعُم بولسا يف يأ ِءاَبحلا اّ يَ لَ ساگا ضخ سولا وكي دَقَلَو + اًهِدَرْبَأَ

 . اًهِباَقِب ف ٍةَمْيمَذلأ ةَأْرَمْل

 لسو عطا لع مِنَ ريالا هر رنُع اذنه ٠ لتقل الإ ملأ وُ اَم : يسفتل ثلقَو

30 

 0 سحاب م محارلأ ُهّمَح زب اَمَو « ةّيرّضلأ ربخأت نم م ْمَظْقَأب ُمقتْنحْلآ هئم مَنَ امه « يملا يَلَع

 ! اهليجعت ن
 . 2 هس ےس 6 7 7 0

 هيف ْئيَأَر ْتَدَّدَسَف ‹ ِتْوَمْلا َتْيِدَح اًهنَّدَحَأَو اًهِلََق ٰيف َسْمَتلا هذه ماو تبَو

 ديب ؟ رتتفتو هضاَرَ رن مامأ لإ هل ماب ال رزقا حض ضا ِنْمعَتمْلآَك مشجب جب مضت ام : ْتْلاَقَو

 يص هپ تنر فضلا يَ اَمّلُك ثُم « امال ال يَ عم الكف ذا « افزع نب قرأ ام دا ثَعجَ فلنا ان و يجمل كيت يف ينل مدلك تركك نئ
 ْيِف َعمَط اًذِإ ٌصللاك َكِلَّذ َدْعَب َناَطْبّشلآ ُتْنََرَف ؛ يملك ٍناَمْنِ لِ ْيِنْصُأ امك ُتْيَمْضَآَو
 ( ! َبَرَهف ارق اينا اَلْجَرُهَعَم َدَجَو َءاَج اگ مث « رقم ٍبْيِعَض ِلُجَر

0 
 اذإف « ُتْمِيَف ئبلق ف ةئْيكّسلآ هل ْتْدَجَو ِناَتْئِمْطالأ ّنِم حور يِنلانَو : دبع وبأ لاق 0 هيك و اك os CET تك تاس مك NJ م ع اك ىلا وسل ع كك

 م ممم سا 4 هنتي از لا يك دب حمس نع ةنفبال ليما خرقا

i َ
 َنيلماَحيْلا ناك ٠ شغكلا ىلع تلمح و ؛ رخ أك همغو هلق إس اَخ دب يف ايم ي

 يف ئيلا ُماَمإلآ َّيَلَع َلَص مٿ ؛ + هرقل رص بع ساتل امي اور : َنْوُلْوُفَي َيِنْوحْفَر د
 - 3م

 ! اوُفَرَصْنَأَو اَدْيِحَو ُتَكِرْتَو ؛ ّيَلَع ُباَرتلآ َلْيِهَو < ةَمِلَظُم رق يف تلد ةقْوكْلأ دجسم

 3 -_ ر

 ُثاَومَالآ ٍتَرِْخُب و رْوّصلأ يف حْ اَمَنَأَك تن أر مئ ؛ َكِلَذ ىَلَع ُتْيقَب مك ٰيرذا اَمَو

 ؛ ِةَنِصاَعْلا يف ةَفصاَعلَأ بارك اًَلْوَس اًراَبْع موُجْلأ ِتَناَكَو « ِءاَضَْلا يف اَنْرِطَف « اًعْيِمَج

 ! ٍفَقْوَمْلآ لَه ينو ةَمايقلأ ٍتاَصَرَع يف نح اذ
 يور ئيِلاَمْعَأ تيارو ؛ لأ ِةَمْحَر يف ۶ ِءاَجّرلأ ىلإ ْيِيْسَج ْيِف ةَرْعش د لب ُتُْهَحَوَتَو

 . ةءاّرقلا يف عاّرْشإلا : هلأ 0)



 0۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 الب نأ رز هم لي ا ايام الف ل فم تت يف «٠ َْتنَّرْحَأ

 ! ٍةَحِلاَّصلأ يِلاَمْعَأَك اوُعاَضَو اوربت اوُرَدَن « ةَعاَكلا َدْعَب ةَع اسلآ ْيِف ٍدَحاَوْلأ َدْعَي َدَحاَوْلأ

 | ادق « ثزطتف ؛ ملزما ٍرْمْعْلأ ّنِم اهب اًراَرِف ْيسْفَت لَ ُتذك ينا تركو

  اَذِإَو « ٍضْمَيْمَلُْهَّنَأَك و وح ام لكي اًوضاَح يِضاَمْلأ جر « هيأ يف ره

 ةريِصَمْلا ةطْحّللا ملأ ٍدََأ مل يأ هلآ ثذمحَف « ٍلْيوَط رعد ْنِم ِنَْع ةر ملي داك ا
 لالا ٍدِلاَخْلا ِدِلاَحْلا ٌيِدَبَألآ َِباَذَعِب « ةَرْيِصَقْل

 7-0 ع2 مهري م ا 2 re e ر

 َحاَصف « ولك اينّدلآ رات يف ِتاذَل مهرثكآ او ايثذلا لأ معناب يللا نْيغَأ َلَع ءْيجَو

 ادم سمع هت . اَماَوَط نأ ىلإ هش اَهَمَلَخ دم نم ضْزألا نع َناَك ْنَم مَن ادله ٌحِئاَص

 اًعْيِمَج سانلار هَل َلْيِقَو « ٍرْسْحَمْلَا ىلإ جرخأَو « قربا ةّضِك َةَقِيفَح َةَسْمَع راللأ يف ْمُهَتْمْل
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 هك ء رمو وكت مسل نم عر ةف

 . هلآ ال : َلاَق

 تيا اهل نأ ثق + بتلا نو رعت ذاك و نو هج قو اتغسو
 ْكْنَهَبْسَأل ارا اهلك ٌءاَمَّسِلَأ تمرض ْوَل < ر م اني کک لآ بضغ نم

 ةَدَحاَو َةَرَم مُيطقتلاف ةر ةَرباَبَجْلأ كولي أدب ادبر يللا نب اًننص ائن قتل لَ

 َنْئِدِسْفُمْلا ءايَغَألآ طقَتلاف تعب َتَعَبْنأ مش لآ لإ ا ت َدَقَو ؛ ٍدْيِدَحْلا باتل ديالا

 نأ ثزط مث ؛ عَرمْلا نم ُقَرَعْلآ ٍييَمَجل ذّقَو « مزق اَمْوَقَذُحأَي َلَعَج مث ۽ اًهِيَلِإ ْمُه

 ل لإ یر ليل یراق يت طع نا وعش اک ١ تر د
 َعِمَتْجَت نأ ىلإ  رخبلآ َقْرَف رخبلا قرف ُرخبلآ اهنف ّلِعُج ضْألأ َراَحب أ ْرَكَو . ْمِهِسُفْنَ

 ةَيِراَهْلا يح ْتَناَكَل « َطَلَت رات رج مث « ِءاَمَسلَآَو ضزألا نيب ام دعك معلا و اا
 َنِيِدَحَوْمْلا نيمو ًةاَصُع نأ : : يشل اتياتإ نم تفي تنكر ١ اًهِقاَمْعَأ ئِف نحت يتلا

 دق َمراَوَجْلا هذه نال ؛ تم ْمُهُح 0 ءاَيْحَأ را يف اوُناَك مهنامنإ لَ انام اذ

 يث « ٌةَمْحَرلأ هيف اباذَع َنْوُيَذَعُي مث « ْمَكَهَج َْلَع َّْنَح كلذ ْتَمْرَكَف ُدْيْصْيَسَو هلل ٍتَعاَطأ
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 « ملقلا يخ 016

 39 م J ر و م و

 عمَسف « سفن لتق لجر ي ينج ىلإ َناَكَف « راكلأ باب م يولع ۾ ْمُهناَمْنِإ ْمُهُرِظَتْنَيَو ِنْوَجَرْحُي

 : يناَج ىلإ ْيِذْلا حاف . َكَرِظَنَي كاما نق ! حر : ِنِمْؤُمِل لوفي ديب ْنِم لاق
 ؟ وب تج لهو : ل هَل ليقف ؟ نامي يِنْرِطَنَي الآ ٠ انار

 ْنِم ُتَّْصلأ جرحي الق « ةَمْحَدلا هلآ لاسي َحُرْصَي نا

 اخ و « شي دو يف نم ذ رك تصبو! ارت يو اذ و ناك ْذإ «وِقلَح
 8 ص

 م

e و هَسْفَن َحَبَد الجر تيارو 
 ا

 ! ْثَحِبت ُلاَرم الَو حلت لار الف « ةَحِلاَص ةي يف ْلَه تحت هلق ةينابزلا ُحّلْسَت
 ر

 رانلآ يف ُهَلاَسْنَت لات الق « ُهُفْوَج طل نامظ َتاَمَف سلا ّنِم یس ناك َرَخآ یارو 0 دمع م ۳ 8 ص

 َء هٿ « ٍقِعاَرّصلب ِهْيَلَع ْتَرَجَمْلا « اًماَجَرَو هلم ْتّنَد ادق < ءاَمْلأب قرب وَر ٌةباَحَس
1١ 

e ٹداَع َه 

 َتْمِلَع اَمَوَأ : َيِدْونَف . "سقت 3 ُثْقَمْرَأَ ارجاع اض ا رجم تك اَمّنِإ : ٌلَجَر َلاَقَو
2 2 

 َتْنَك ؟ ُرِجاَع ال ٌرِداَفَو ؟ فيض ال ٌيِوَقَو ؟ ُنْوْنْجَم ال ُلِتاَع َكّنَأ ىلع كيسا شل نأ
25 

 ه0

53 r ص 
 . كلا كدت نأ ري دقق تلو « ربطت ذأ نم وقت تنو « تزن لآ الاب لقعت 0

 يف الو ايدل يف ل لامل نكي مَ » : َتاَمَق نيكس هدي ف َرَح ذق ٌمِلاَع نجر َلاَقَر

 اه

 َّنَأ ٍلاَمَكْلأ ِةَمْظَع نم كَل » ؛ ينير كو ويف حرص . « ڈر ق و الد هيي

 . | ُهُكاَرْذِإَو َوْههَل لمعلا ر اًرْمَتْسأ

ê 3 # 

 ميف جاَجْرلَأ َعاَمِتْلأ عمتلت ءٌرمخأ ٌدِراَم ناطيش ْيئاَرإب بّصَتْنأ مث : ٍدْيَبُع وأ لاق ا سرر م n مع ا 0 ا 8. ر و e وک كج

 ا ا : لو يجو يف ا « زذخلا

u Ja 857|7 تاتا  oا اا : ُثتْحِصُن 0.  

 . ِبْئاَصَمْلا یف | اهب من ال ىَربك ٌةَمْعِن ب ِبِئاَضَمْلأ َْلَع َريِّصلأ دا ثْملَع
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 ی ® ع
 هلل 00 يعفارلأ قداص ىفطصم یں وز خب )ےک

 "رؤوبقلا يحو O) ol و هر

 يم نل َتاَم ذَقَو « ةربفَملا ىلإ يفتي يفت لمخأ رطفلا دبع مزَي حْبُط يف تبع
 « اًركف لمحي ٍركف نم : ريتش ات ينو يدنأ تكف ؛ هاو ثق | ! َْتْوَم ٍرِطاَوَخْل
 هْيَلَع یکن ىَنْعَمَو ٠ ْيِكِبَي ىتْحَمَو  اًرواَح عبي ِرِطاَخَو

 تأ يذلا ِناَكَمْل أ كلذ ىلإ يتيرطلأ هذه ْيِف ث ْرَدَحْلأ املك يبد كلذ
0 

0 

 « اًهِعْوُمُد نويل
 هلأ ا ل ينل رياتلا كل ٠ اهيا ىلإ بثقل يجو ٠ اتارا ممول يَ يشم

 رح اي « اَنَباَبْحَأ اي : ءاَدتلَأ اذهب ْنِكدلَو « باَقلالاباَلَوِءاَمْسألابْمِهْيِلْهأ نم

 َتْوَمْلا يف همم ايخأل « ييف يفارطأب منم ُلصْنأَ َءارِعالآ ْيِتاَوْمَأ ُرْوُرَأ ُتْبَمَد

 فر ب« تعاد نأ هَ ٠ « دودو ئَنأَف « ةرخآلا رم أ ىلع اًندلآ َر ا

 . اره ىلع اك ٌرهظَمْسَأَو « ضرألا نط نف امم شا م مسرت

 ةرواذلا ٍتّجَرْغَأَو « ايْنُد ىَلَع اَيْنُد ْنِمَر « ٍرْهَد ْىَّلَع ره نم فرش كام ع
 ٌةَعْجَر تَرَ ْيِضاَمْل ُنَمّرلآ يل حقنا ؛ اًهِناَرْحَأل ةديِدَج َةَداَم اَهَلَعْجَتل َةَمْيِدَقْلَأ اهَحاَرْفَأ

 نف ةقلَعملأ ةروصلأ م مَنْ اَمَ يعل َعفُرَو « وِماَيَأَو هئِداَوَحب َقِلُخ اما اره َنَأَكَو ٠ سالا

 ا ا ب تا ام هم هد هوا ل یا اا

 2 ت ر ترق IR 0 5 يلم” هم م يي

 َسِيَل اَْنَدلأب اووم ْمُهَنَأ َكِلَذ ْئَتَْمَو ؛ ا يف ارمي ْمَلَو ْمُهَباَمَف 050 َبَمَّذ

 ةنسلا ‹م ٥۵ رخآلا نوناك /رياني ١ = ه ١١67 ةنس لاوش ١١ ء م١ : ددعلا ١ ةلاسرلا» (#)

 . 85-841 : تاحفصلا « ةئلاثلا



 ا 01۲

 . ميزج اَهجاَح ناتي ل اهالي سل هن َنْيح َةايَحْلأ يه هذلهق « ُدْيَغ

helحطم الإ يِ نإ , ِتاضقاكلا نِ م ايف ام لك ا 0  

 E 3 ¥ NC’ 5 0 د ر دا شا ا ب لت
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 فيك ! سائل اًبجَع اي . ٍتْوَمْل اذنه يف ا أ ُتْفَرْطَأَو ‹ ةّربَمَمْلأ يف لج

 لار اَمَو ؛ ينجي اتيت ن قوي هج رج ي لك ب ا ر وزوت

 2 ؟! اه نم ثانیو اه نم لکا رخ لع ياشلا طوال هب ساتل نيا

 دق تلغي عتب کا اع ياليت ۲

 لوم نم كل اعات اینک ت توما كح اج ٠ كب ا ازات ضي احط نير

 ايف ُهَنْوُكِلْمَي ام ئماَتلَأ ئطْعُي نأ نم ايْنُدلَأ هذلهب , رشا نف بيف سيك نإ للا اَمأ

 جب الو « اَمْطَعَو اًمحَل اهنلإ يالا ¿ م ج هب فین کب معآ

 نيكل ىلع تح ٍمْخّللاَو ٍمْطَمْل ماس ار ٠ اًمْظَعَو اًمخَل الإ حجار
 . ةَعطاَقْل

 ا ر

 ِتاَبنول |
1 

 ص ر
 تضم هلق َهََس ْنْوُرْشِع ِهِرُمُع ْنِم َءاَج ْنَمَق ؛ اَهَراَرَف ٌرفت ةقيقَحْلأ يف يهو ُماّيَألَأ يأت

 ادله ىلع سال يف اَلا لاما ححَصن نأ يي ناك ذقلو . ورع نم ْوُرسِْلا هَ

 . ُةَفيِمَّصْلا ُلَوُقُمْلاَو ٠ ٌةلفاَعلأ ُنسْوُْئلاَو « ةَكَرْحْدَمْلا عاطل الو ٠ نلا لْضألا

 ذآ نتن نبق ساو راهشأ نن اي فخ رشا م5 مک ؛ ا الآ ُتاَوَهَّشلََو

 يف ٌهاّيَحْلا ُنْوكَتَو ؛ اَعَم ٍتْفَو ِْف وْيَلَع ابزطخمو هل اشم هيض ا لإ ذل ن لوا
 . حلا يف يلا َوُه ْنِناَسْنإلآ ُرْيِمَّصلأ َنْوُكَي نأ الإ ايش تسيل اهتقيقَح 2



 هال يعئارلا قداص ىفطصم

 طا ؛ هيم هيب ّتْوَمْل نم م سالا ٍرثكَأ دنع دنع ْتَعَجَر ْدَمَل ؟ ُرْوبَفْلا هذه يه امو

 يحل هام ِرْبَقْلِل َناَكَل ْمهِرْنَأ ْنِم كِل كلذ وک ؛ ر اهنا اَسْنيِل الإ ةَدوُجْوَم امْوَأَر

 ف رمو ؛ عاطقنالاو ةياثلا ةر ميا اي الإ لا امق ؛ ويوم ىلإ والا ني لَمْ

 نيكولا بيو ؛ ٍراَرْنيسالآَو ءذبْلا ةرْكفل مت اق ٌءاَنِب َوُه يذلا تيل َْلَع دَر رخآلآ ٍفَرطلأ
2 

 ٍتْوَمْلَو ِةاَيَحْل ْىَلَع َرُهَف « ٍربَمْلا يف ٍتْببلآ ٰيف اًيخَي يِذّلأ ٍرْيِمَّضلَآ ةّركفل ءب َوُمَو ٌدَبعَمْل
 . ْيضَقَي و أ احل امي خلط ؛ نْيَمْصَح ّنْيَب ْيِضاَقْلاَك

 يه اهن َسْنَلَو « وايو بدك اَلْوَح ام ُلُكَد « َةَمْسَجَُم ينم ٍقْدّصلأ ةَ رل
 ِرْوُرُغ ْنِم ِتْوَمْلَأ ةَمِلك ءاي ايالا يف ْتَناَم اَذَِو . زيرات نرغب الو بذ شدي ال اهات ا
 ىلإ اًيِعاَد « اَئِناَعَم رهظأب اَهَل اًحِراَّش ةا اًرَكَدُم ُرْبَمْلآ يق ٠ ةرثأ زأ ةَ أ طاب وأ

 . ةا هلع رذألا نودع يوطَي ام اتييم « الزلم رايبغالا

o we 

 غاَرفإ يف لمَ 2 يام ريع هلاك يِضاَمْل َرُمَعْلأ ئَريَف علن ْنَمِل ضرألآ ةَمِلك ريَ

 ضرألا ْيِناَعَم ٰيف اًبِئاَد 5 0 الف ؛ هِسْئاَسَحَو ِهِلِئاَذَر ْنِم اَمُوَلْمَي امي ايلا َنِم مِتاَيَح

 ُهفْوَج ُهََعيِرْسَق « وب ُناَنقَيَو اَنْقَيَو ٍناَوْيَحْلآ َوْلَي َكِلَذ يف ولي < اهي عاَْمتْسالَو اًهِعاَمْجَتْساَو

 ,هُفِلْعَيَو ُهُكِلْمَي ْيْذَل a الا ازا مک ونک فلنج ٠ اقشار
 e يراَمح َوُه : َلاَقَل ؟ ّوُه ْنَم و بحاَص ْنَع ٌراَمِحْلآ ليس ول

 ئف يح َناَسْنإلأ نأ اهاتعَم « الآ رخآ ی ضال ْيِن ٌةَيوتْكَم ةَمِلَك ضال ىلع ُربَقْل
e 2 يكرم ae o 

 هتي فيك رظنيلف « هتياهن نون .

 ىلع َةاَيَحْلَأ يه م َةاَيَسْلَأَف < اھ اًهْنلَع ٌءاَرَجْلَأَو اهب اهب ٌراَيِتْغالأ ناكر 2 ةّياهٌتلل 46 اكل

 ةيفالخألا س رات ىلع يانا ِناَوْيَحْلأ ِهاَرْكِإ ةَقْئِرَط ؛ اَهِرْيَغ ال ٍةَمالَسلَآ ٍةَقْبِرَط

 ْتَناَك ذإ « اهب يهد يلا اَهجِئاَنَِب ِهِلاَمْعَأ ِنْرَوَو ‹ هِعاَبِط يف الص اًهِلْعَجَو ‹ ةيَعاَمِتِجالأ

 اَهِتاَياَدِب يف ال ٍتاَياَهّملا يف هينا



 ؛ ململ يخو» هذ:

 ٌلاَمْعَأ ْتَبَلَقْنأ ةاَيَحْلأ ِتَهَنْنأ ادق ؛ اَهَلاَمْع أ ُلَمْعَت اَناَذ ُناَسْنإلَ ُنْوَكُي اَينُدل ةاّيَحْلأ ين

 يف لاح َوُه ٌرَّشلآ َنِمَو « رْيَخْلآ ْيِف لاح ِرْيَحْلا َنِم وهف ؛ اف َرُه ُدَلْخَي اتا ِناَسْنإل

 ةعجارو ةَيتآ : نْيِتّرم دوت ؛ اًهِلاَمْعَأ نم حزؤلل دايم الإ َرُه نإ َتْوَمْلأ ناك ؛ كلا

 رسل كرب الف « هریک ٿ كفن ة لا ني لات ذأ بد ذم ةَياَهٌتلِل ٌرْمآلآ ناك اّذِإَو

 ا6 لاو ااو رول َدَتْمَي ْنَأ ُدْوَجَي ال هئ ء ادي

 ٌثاَمِيْنآ اهلك اهنا « اَهَهَباَش أ ِهِذَم َكِباَش اَمَو ؛ بْذَحْلآَو عاَدخْلآَو « ٍرْوُرْعْلأَ ِءاَيِرْبكَل

 يک رب ةَداَرإلا يف اهنم لكل نوي ْنَأ بجو ؛ ی ب اکیا ولا لا

 . ةَياَهّتلأ ىلإ اَهيناَسْنإ ةبيطلا سل مَلْسَت

E ص 3 

 ! ْتاَوْمأ ربما يف ْمُهَلْنَم اي
 َيِناَعَم نم ٍرَْْا نََْم م َنْوُكَي نأ ُبجَبف « ِةاَيَحْلآ ةَ رؤس ¿ يف ٌةداَيِز رْبَقْلا يقر نإ

 . ابدل وذم يف ٌيِلْقَعْلا اللا

 : ٰيِداَنب ْمَف ٌرْبَقْل

 ا تاو قعر انتل لو ذل ؟ ڈالا وأ رسل يف ف ءا اهم ضب ضي فيكَ

 اًمُعَألَأ َلَوْطَأ د

 ا تس

3 
 ت

 نإ ؟ ٍدِحاَوْلَ ميلا نع نب عين كَ انت « ٍدحاَو مو ْيِف َّمرَهَو
0 
 أ

LL 

 . مذ ني رص الإ وم ٍةَعاَس يف هُبحاَص ءار ال

 دم ىَلِإ ثَءاَج ْنِإاََّنِإَف ؟ اهحالْضإل ْتْقَو ْمُكْيَلَعَو « ْمُكَبْوُيع اوُحِلْصَأ : ُدبَمْلا ْيداَتُي

 . ترو تفل ارو « بألا نإ يه اتك ثق « ام
 ُهْرَطَن ناك الإ ٌلِقاَع اذه نف ُرْظْنَي سيلف ؛ اًضِيَأ ربقلأ َكِلاَُهَو « زم اهو « ٌرْبق اته

 . نْوَكَد فِيَكَو يغب فك ةاَيحْلأ ذم ىَلَع ٍةَمَكْحَم مح

5-9 
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 ما
 ع

Cr ».ريا نع ريق ن عطس اذه هي تق
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 أَي ربا ننام نق ؛ ولآ َرِطاَوَح وسفن يف تيمي أَو « مذإلاو ٌرْشلآ تاو اهن طقس
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 اذه ِنَمَر يف اًناكم اهل ّدجت ال ِةَْوُرْكَمْلا ماّيألا لكو ؛ ثباثلآ يوقلا اَهلَقَع ةداَرإلل
 مشل ٍتاَعاَس ْيِف الَحَم ُلْيَللا دج ال امك « لْقَعْل

 اهب الإ ضرألا یف ٍناَسْنِإلَأ حور م 7 ال حاَوْرأ ةئ 0 3 ل2 م 4< ر

 يعفارلا قداص ىفطصم



 ق

 یر 3ں ج ا
 یں وز ند یک ٠ ملقلا يحو » 01

 مايا ىست راز ةَقاَط َمدْمَُع لاک

ولا هيف ْوِسَنَي راَهْزَأ ةَقاط اَمُرْمُع َناَك
 ةَرْهَرلأ ف ةَمعاَللأ الأ َةَقَرَوْلا تل امك مويلآ دعب م

 . اهيل ٍةَمِعَِةَقَرَو نإ
ذَّلَأ نَمّزلآ نم 5 م ناک ْذِإ ؛ اَهِمْوُمْهَو اَهِناَرْحَأ يف ىَنَح ةَحِرَمْلا اًبّصلآ ماي

 8 + ْي

 ْتَءاَج ةَحر فش تَن داك ن 5 ؟ ةَرْوُحْسَمْلَاَك اًَهِماكْحَأ ٌيِراَجَم يف ٌءاَيشألا ود ِبلَقْل باّبشب

 . ِنْرُحْلا فضي ْتَءاَج َةَلْرْحُم ْتَناَك نو « نْيَحَرَق َةَلِماَح

 ُسْمَّسلأ اهم : ٍةَملَتْخُم یوق ر مسجلا باب عطا ابف لمت يل ألا كلي

 ! ُمالْخَألَاَو ن ُناَيْسَّملَأَو ْحَرَمل اًهْنِمَو < ةَكَرَحْلآَو ُءاَوَهْلَأَو

 ¢ د 0

 جاد امهر ىَسَتْكأَو ؛ ٌيِرَمَقْلا ٌيِسمَّشل | ةئوئألا باق يف ْتَعََِْو ءاَرْذَعْلآ تبشر

 نُ اهّنأِل ٍلاَمَج ّنَف َءاَرذَعْلآ لي يذلا َيِئاَسْنلَآ اًهّرس ةَعِيبَطلآ اَهْنَعَدْرَأَو « ٌضَعلآ رْهّزلآ نم

 فرط اَرْذَعْلا ُلَمَجُت اَمَدْنِع ةعْيبطلآ َرخس َبَجْعَأ اَمَو ؛ ٍفْرَظلِل الام اَهْتلَعَجَو « ِةاََح

 ِلاَّمَجَو ناحل دل َيِناَعَم اَهْيَلَع ْتّفيْسَأَو ! ُدْعَب نم ْمُهُدِلَتَس َنْيَذَلا ٍلاَمْطَألا ٍفْرَطَك

 ! َيِناَسْنإلآ اًمَرْهَم ٍتاَمّصلَ ذم ْنِم َءاَرْذَعْلآ ُرَهمَ همت اَمَدْنِع ةَعِبَلآ دَ َرْكَأ اَمَو ؛ سلا

 ْيِف راذآ /سراَم ٍرْهَش ْنِم ِلاَ ويلا ف الع هَل َدَقُعَو « اًهِجْوَرِل ُءاَرْذَعْلا ٍتَبِطْخَر

 . ٍرْهّظل َدْعَب ةَسِماَحْلآ ةَعاَسلأ

 ةنسلا « م 1910 راذآ/سرام ۱۸ = ه ۱۳۵۳ ةنس ةجحلا وذ ١ « 894 : ددعلا «ةلاسرلا» (#)

 . ٤٠٤-٤١1 : تاحفصلا « ةئلاثلا
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 ٍرْهش نم ِثلاثلآ مْوَيلَأ ٰيف اَهِرْبَ ىلإ ْتَلِنَأَو ٠ ‹ نين ثالث َدْعَب اَرْذَع ْتَناَمَو

 ! ٍرْهْظلآ َدْعَب ِةَسِماَكْل ةَعاَسلآ ْنِف راذآ /سرام

 ْرِظَمْنَيَو ١ سرلا هب نوري « ُضَرَمْلا هْعطَقُب بل َرْئُع 2 ثا ُتاَوَتّسْلَأ ِتَناَكَو

 !َن َسْمّرلآ هسْفَنِ

 نورم ةٌرِخآ َءاَبَف « اوس تال ٌرمَتْسَأ نَا ٌنقيِسْوُم ٌنخَل كاد ! ٍرَدَقْلا بْئاَجع اي
 ؟ ةو طْبَض ْيِف هلأ

 ةئيهتلا َمْوَي اَهْيَلَع اًيْنّذلا ٍتّدَرْف « اًينُدلأ ٌرْيغْيَس اَمْيِظَع اًرس لمحت ٌءاَرْذَعْلا كلت ثَناَكَأ ستتم ر سول لت 7 ر NT م ا قوا ل e ووم ه0
 ا هو تر rl Sor ا هدو - 12
 ؟ نفكلاَو عْوُمّدلَأَو ِةَلَوُلَولا موي وه اذإف « ِةَئيرلَأَو ماَسِتْبالاَو

- ۳ 

 0002 2 3 :I 5 سة سوك 2 مل
 ؟ رادقأ هدم َتنأَو كمه ئذلأ نم ! نمر اَهُيأ كَل اًهاَو

orےک ر  i?و سوا نقم . ر رس  

 لكل ُدْوْعَي اذهب « اًعْيِمَج اًينُدلَأ لَها دَدَعِب َةَقلَتْخُم ماا َوُه اينا ْىَلَع ُدِحاَوْلآ ٌمْويلآَو
 U نك ل كر 7 ر لا ر

 اذلَه الو اذنه ال وْيَلِإ َسْيلَو « هِحْوُر ّرس ٍقْولْخَم لكل نأ امك « ومْوَي س ٍقْوْلُخَم

 مْيِصْخُم َكِلَذ َمَمَو ! ضْرَألآ ْىَلَع َنِناَسْنِإ مْوَي ِنْوَيْلَم ةَم ْمَبْرَأ دِحاَوْلأ َيَِمَّزلأ مْويْلآ يفر
 ! . . . ةرابغلل اي ؛ ةَعاَس َنْيِرْشَِعَو اَعَبْرَأ ٍناَسْنِإلآ ُلْفَع

 2 ٣ راو E أ سس + ع ا اسك قل
 ءوبلق يف مِلظُملَأ ناكملا ءْيِضُي ؛ ْيِذَلأ عاملا الإ اَلا نم قلعي ال ٍناَمْنِ ر

 . تزيح هجو اإ هيض ال يذلا بلا ن ذأ مب سَ ال ِهْيَلَع ْتَعَلَط اًمب ٌسْمَّشلَأَو

 ظن ٌهَيقيَمَح < ةاينأ ةايلا ينو « سلا رْغَصنَ ايندلآ ربك ٌةَبَوُذُكَم ُءاَيْشَأ ةاّبحْلآ نفر

 :. . ٍبْلَقلا َمَم ُةَلَماَعُمْلآ ُنْوُكَت َنْيِج - عقم وقف رفق هلك ضرألا ُبَمَذَو ؛ ادلب ُرْهْصََو سفلاب

 ! ناسنإلآ ِكَربْك اذإ ئَلإلآ ِكُريقَْت ادله ! اينا اه
1 9 ê 

 ؟ يهتنت نأ الإ نوُبقتري اًذاَمَف ! ّيِهتْنَم نأ دب ال ٍةاّيَسب َّنِيَرتعُمْلأ ِءرُسلَا ِلْهَأل ابَجَع او
 . َلَوَأ ره اًمرخآ ىلإ ٍناَسْنإلآ ٌءاَهيْنَأ َنْوُكَي نأ نم ضَمْعَأَو ٌبَجْعَأ ْلَهَو ؛ ٌةَضَماَع ٌةَبْيِجَع ةا رو 000 وه همر



 ؛ مَلَقْلا يو » 8

 ؟ اَهيقِيَقَح يف ركف
 ُرْذَص اَهْمُقْرَي نكلَلَو ُهَعاَسلأ اَهُمُقْرَت ال نيَلآ ٌةَدْوُدْعَمْلا ئاقَدلا ُنْيِحَت اَمَدْنِعَ

 هت عزم ماكل يم دك لقيام. ِرْضَتْحُمْل

 ئَرتَو « ُلِيِلدلآ َكْيَلَع ُمْرقَيَو « ةياجْلأ رق ام غب مرجعا ابا ْنْوُكَي ادام .

 ؟ ٌَلْدَعْلََو ةَعيِرَّشلا َكَماَمَأ ( فق مَ )و ٠ َةاَضَقْلَو َدْنُجْلا َكَلْوَح

2t 3 

 « لامل َةَمْيق الَو . اًتْظْوُظَُح اَلَو « اَنْراَمْعَأ ال « ٌةاّيَحْلأ اَهَدْحَو يه ةاّيَحْلأ يف اَمْلاَمْعَأ

 ْنَم اَينُدلَأ ئف ٌنِمآلَو ! َراَرَمْلاَو َنْمآلآ اَبِحاَص بلس اَذِإ- اَعَم يه أ « ةيِفاَمْلا وأ « ِهاَجْلآ وأ

 ٌةَمِيِرَج هَل نكت ْمَل ْنَم ةّرِخآلآ يف ٌدْيِعَسلآَو . هارو ْيِرْجَت لار ال ٌةَمْيِرَج ُهَءاَرَو ْنُكَت ْمَل

 . ِتاَواَمَّسلَأ ْيِفَّوُهَوُهَد راطت

 ةكرح ْنِم ُكَّدَحَتَت ام : (ُداَدَعْلا) اَهْيِفَو اهبحاَص هللا َعَدْخَت ْنَأ ٌنِكْمُي فيك

 ؟ ُهَدَعَفهَرَعشَأ الإ ِلَمَع ْنِمَلَمْعَي ام : ُتْلَفْلاِ يفور ناَسنإلآ َبذُكَيْنَأ ٌكْمُي فِيَكَو ؟ اَهَدَعَف

5 - 

 ماي اهتم َلْبق سرلا تي
 كارا قبلا یر علا ه1 زوي ناش نت ذب اني الا تأ تو

 معَ وي ال6 هيأ نص مَ ا ةلْيمَجْلا َقِئاَمَحْل

 ! هركف ْيِف ةَماَقإلا ىلإ م هونج ْنَع ءاي لوح

 ِِماَيُأ ضب يف ضني انا هَبِحاَص ُنبَْسي ُرْبَقْلا يه ؟ ٌضاَرمألاَو ُمْوُحُهْلأ يه اَمَو
 ! .. . وباَرت ْنِم ایش

 امك اهُمْسِج عرق ! اَهِبْمَرَو توم ٍراَرْسَأ نم ل ايق « ماب اهتْوَم لبق سورما تي
 يِلْمَأل رهط حول هِناَكَم زق لا اذه ناو ا ةي نب أل م نع

 ! عادَولأ ةفقو مهن : ب فقَتَو ا لا
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 ٍءْيِضُم رکف يف ْلَب ٠ « يبو راه يف شيت عَن مَلَف ؛ ةضرَمْلأ ركف ىلإ ْنَمرلأ َلوَحَتو

 ؟ - اَب لامي

 رو 5-8 ٤ و سي “ززا ماو ل سک داك 2 ها نأ هر و 0
 ِهْجَوَك اَهُهْجَو ن و كتي ٰيڏ يهل ركف ناكف « تؤمملا هنأ تقثو

eR Leg Bor A Ae of 2رع  E e aهجولاب الإ ربعت ال تربع تم ةّيِناَسنِإلا ٌمْوُدلَأَو . اًَهُرْوَنَو ةالّصلا فط هيلع ٍدِباَعْل  

 ! َيِهَتْنَت نأ ةكشْؤم اهنأ تَّنَقيأ مالا ةَماَسِتْبأ يه ذإ ؛ ٍلاَمَجْلَا ةبيرغ ةَماَسِتبَأ اَهَلَو e“ م2 د ږد 0 هک 060 مل 7 0 2 2 r e ر
 ةة ولأ و ور ءا دي . 8 IE 0 e o & 1 ل 2 2 اا
 بقري هع هدي يف واو هناجس یار دق نْيِجَّسل رف لث اَهَل جذر ةا

 ! ْنِلَطْنَأ : هَل َلْوَقِِل ةيناَلأَو 3 لک هرم

 ياك « ةاّيحلأ َءاَوَه ينم ْتَمَسَتَتَو ! . . . اذل نم تآ ياك ثأر اَهُدْرُعَأ ُتْلَخَدَو
 ! صْخش ال ةقيدح

 ؟ دعب اَلهكْوَح نذل سالا بزب شنو « ٍتَعْل ىلع يفذملا ضنرعلا دي
 م

 س

 اَعْيِمَج َماَعَم موفي « ٌةلْيَِجْل ةَعْيبَطلا الو ُءَوَهْلآ الو ُلسْمَسلأ اهي مَع ال ٌةَلاَح َكْلِ
 ! احاول ( صير

 نأ ُدْيرُي راَدِج ت تخت اْوُسِلْجَأ بْرَح ئَرْسأ ْمُهَّنَك يالا ِرَدقْلآ ِةَبْهَر ْنِم اًمْوُوَ ناو

 . ٍلواَعَمْلا ٍتاَبَرَض لغم اصب ضيق اهِعرَ نم مهول تَناَكَو ! نفق

 « َرَخآ ٍلْوُهْجَم يف هب ا نس حطب . ٍلْوُهْجَمْلا نم رضتخُملا ٍبِيِحْل بايو

 نطل هدتي كيش نإ يح نجلا ةت < لثم يف ُدْوْعَيَو « ٍتْوَمْلَأِب ٌةاَيَحْلا ِهْيَلَع طلح

 لالج هل هت ؛ ليا رن اک ةدحاو ةءاَس نف ذرت ! بعدي نأ ةمتنتل كوعتتلا

 ! ٍتْوَمْل لاج هب ُدَهَْي يذلا نجل
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 : لوقت اَهّمَأِلَو « ... نبأ اي نرخ ال » ر ل ززل بقل ١ رانا : ع
 ت 2

 ...tb ْىَمَأ اَي ينزخت ال:

 . يبت ال ١ : اَهَل ُلْوْقَ د ؛ اًضَِأ يِ املك ن واح امنا عمل تست ك

 فب يلجأ نب ا یخو ی تعز ختا « تلت يمو هاخأ لع شاو
 اكذب ْمُكَدنَب ْيِراَكْذَت رأس « يمسي اوسي ٌةَمِسَيم ْمُكوواَعَأَس ١ : ْتَلاَقَو ! یاد
 4.0.2.2! سْؤّرَع

 ١ ارش اترك . لآ الإ لإ ال ْنَأ ُدَهْسَأ » : ْتَلاَكَو 3 وب ْمُهْنَرَكَذَو هلل ِتَرَكَذ هٿ

 الق ةَقيَقَح ْنِم ْتَقَطَتَو « ٍضْرَألآَو ِتاَواَمّسلآ ُرْوُن اَهْيِف يلا ِةَمِلَكْلآِب اَهُحْوُر ْثآلمَتَو
 . اًهِناَرْحَأ يف َىِمَو ىّ الأ ري ريم تلا لعب يذلا مطغألا مشالاب

 فام نِ عادو ةَراَشإ لغم ْيفَو ! تاعالا ءاَبآلآ يف ٍةَمْحَرلأ َقِلاَخ تلبْفَتْس ت

 ! َّحْوّرَلَأ ِتَمَلْسَأَو اَهِيَماَسِتَبَأ نم ةّيحت ْمِهِنَلِإ ثقل هلأ < ٌراطقلا وب َثَعَبْنَأ

٤ 

 آو ةلَفطلاك ة واط اهرب لإ فرن يلا سؤ زج يف اتيت ! دعا باجل اب

 اوك افا ويلا ب طاح لع ثوب تح اللف الإ َراَدلَأ ات َْرَواَج اَمَق ! ٌدَحَأ اَهَل رابي

 اهُمْسَأ َوُه ادله (ةياور) ْنَع اَمْيِدَق اَنالْعِ ؛ نّيغألل م حيصُي يذل ٍرْيبَكل طلاب

 »! م

 ما و ص o 7 25 س7 9 r ي ef e 7 ا سك ر

 فَرتخأَو ! ىَرخأ َةّرَم نالغإلا اذه َرأ ملف « ىصقتأَو ٌرظنأ انأو ةتيِدَملأ اتقرتخأو
 r 07 7 دس هرم ر سك رتل و 7 هم ل ەس 2 م 2 روم

 نالغإلا ِهْيَلَع طئاَح ُرِخآ اَذِإ « ِةَريْقَمْلا ىلع اَنْفَرْشَأَو ناَرْمُحْلا عطقنأ اَمَلَف « اهلك َةَئْيِدَمْل

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 چ
 لع

 عشر

 یف ی رج
 0۲۱ ( يعفا رلآ قداص ىفطصم ىسف موز نج عج

 ُةَعْشَأَو تارت اَهياَرت ْيِتَلا قيرطلأ يف َةَعاَس َيَمَدَق تربع نأ َدْعَب ةَراَتَجْلا َنِم ُتْعَج 2

 هتوف مارال اهعطخم نر از5 نو اکا اي ولزا قتل ف تناك

 أ اهم هيلع ي نأ ت5 6إ لح « اهلهم أَ ترن اهيل اکو ۽ وتلا يلع

 مولع يف ملف نم هر ملو ٍبْلَقلاِب ضيم هَل تام يِ اذ نمو . اضف اف ْئَضَقَ

 ! وُيَمْيَع مْ ومس اَكْيَلَع طّلَس ٍناَبْحُت يت هتي تحت ُكِلَْهَت يأ ة ررفصعلاک

 َقْوَف وأ نين امتلأ يف اَّبْلَق اأ ٠ اًهّئِس ْنِم َنْيِرْشِعْلاَو ٍةَسِماَحْلا يف ةتيكشملآ تاك

 . ٍتْوَمْل نس ْيِف ْمُدَهَتم َوُهَو بابشلآ نس ٰيف يه ؛ َكلَڏ

 ِءاَسّتلآ ُلَمْكَأَو . ةَلْيِضَمْلاَ وفل اَهَمْلِع ّنكلَلَو مّلَعََت ْمَل « َةَحِلاَص ةّيقَت ةَلِضاَف ْتَناَكَو

 َلكاَشَم لت ٍتاَرْظَن ةايح ايلا نإ رت َيِهَق بلا يِ اَهيكيَح ثآلم يلا يه تل ين

 لك يف وقت نالا روپ ِةَئِلَالَم نيب انآ ىلإ ْرظنَت يلا كلي اَتِكلَو ؛ لاسم قلتو
 « اهقلاح وب نو ىن ات ذات اعم اها اياب بؤ « يراسل تخت هَ

 وص سے

 ايف

 ؛ ِْسْدُقْلا ُدَبْحَمْلا اًهاَنْعَمَو « ةَأَرْمأ ىس ْيِدْنِع هذه . ةَلْوُهْجَم َةَمْحَر وأ ةَقْوُوْعَم َةَمْحَر 2 ل
 ةيهنلإلا ُةَلِمكَتلا اَماَْمَمَو < مالا ٌرْيِصَتَو ؛ ٌةَدِعْسْمْل ةف اَهاَتْعَمَو « ةجؤزلا ُنْرُكتَو
 . اًهِسفَتَو اَهِجْوَرَو اًمِراعِصِ

 ةَأرَمْلآ مح ةأْرَمْلا لَو « ٌلُجَرهنَأباهنِم مَع لجل ملا زلال أَي اَمْهَمَو
 بخو ُهَل نزف « ٍناَمِإلاَو ٍرْبَصلَو ٍَلْيَِملا ةا ٍلُجَرلِل نوح تقِلُخ يا ك يب
 دمال ْنِم اًصْقنَو هر ورس يف ةَداَيِز : يأ« هوقو ٌءاَْرَعَو اًماَهْلِإَو

 “م 4۴4 ةنس زومت /ويلوي ۲ - ه ٠١١۳ ةنس لوألا عيبر رهش 5٠١ « 67 : ددعلا «ةلاسرلا# (#)

 . 1١۸0_1١۸1 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا



 of ١ مَلَقلا ْيَحَو «

 م دحاَو ِءْيَشِب الا لجل نم َمَظْعَأ ايلا يف ُةَْرَمْلآ َنْوُكَت ْنَلَو

 اًهْنم مظغأ اهلجَر

7 5 ّ 31 

e 90  

 0 يتلا نجا يزل يي نم ْتْيْشَمَو
25 

 م 0

 قلوس هو ا رت امرت يضنألا م ةثالث نإ : َنْوُلْوُفَي

 َكِلَذ َوُه « ٌبْدَضَتم رار ُرَخآٌ وضخ ْنِكنلَو « اًوْفَصَو يذلا دخلا اَمر دي ال ضْرألآ عابر

 ' رقما » ْىَمَسُمْلأ ُمْيِظَعْل ئ بارلا ُرْخَبْلآ

 0 مب رع وع

 هذلَم نورت الَقَأ ؛ َنْوُرْوُرْغَمْلآ اهيا  ْمُكَحِتَو - اًداَم يه . . . نو ةيعلا نإ : فروت

 ؟ ضل نب الآ نطَب َنْيَب َةَمِئاَدلأ ةلّصلأ

2 2 2 

 ام مسام عع ع 8 0 ےس ا د روم 7 سه و و همك
 « بلقب ُءْرَمْلأ سحيق ٠ ‹ مهبؤلق عم اًبولق ساتل ة ايلا وزه لَمْجَت فيك يرل

 ُنَكوُيَو <« مايو مثإلا َةَرَعَم فرغيو ١ ُبْذْكَيَو بذكلا َرَرَض ُدَق ُدقَتْعَي : رح بلقب معو

 نه ككاو « كَم كَ نيف ام رر ىلإ اهم رغشلا نف يضفي ؛ نحبه اج قاع
 ش ؟ . . . وبر ْنِم ٌرَفدَق ْنَم لمع الإ لمعي ال ٍقِئِرَطلآ

 اَب ال دخ نا اَهَبَدْفُع ْتَدَقََف « اَهَل ْتَباَطَق َءاََغ ٍةَضْوَر ْىَلَع ِرَحّسلآ ٰيف ُحْيَرلآ تب

Eلع ةَماَقإلآ ُحْيَرلآ ْمُعْرَت ! ٍرْيِدَّتلآ َنِم ةَمَكح اه اي  



 off يعفارلآ قداص ىفطصم

 ص

 ! قْمُحْلَأ يف اَم فحشا ال الإ عملا نم اَنُكْسَي ال « ةا ةَمْكح اه اي

 0 0ك نو

 « سَو وأ هسقن ىلع قيض او نر يف رڪ هئن يع تطفو يا ةَ

 آ اَنُدلَأ َءاَيَحْلَآ ُفصَي مّلَكَت ْوَلَف ؛ ِءاَيمَعْلآَك وأ أ ٍةَرِصْبُم اإ ِلَمَع نم نعي ب رظْنَي َحَبْصَأَو

 أعلا لخأ نيج نأ تب امو . يب م نأ يياَصم ألا ىع مزل وذم لإ
 ! اوعي و اًوُكَحْضَيِل مَنأَمْلا يف

Ca عع Ce 

 ئف ْمُكَيِضاَم ن وكيف ُرُمَي ْيذَلآ ٌرِضاَحْلأ اًذنَم نإ ! ُءايخَألآ هيأ : اوُناَقَل ئَتْوَمْلآَقطَت وكر

 ب دوت الو ديف وني ال « رأل يف مكلبفتسم ذكي يذلا دي هنْيعِب وه <« نذل

 ُْتِلَقْنَت اهو ؛ ِءاَرَممْلا ىلإ ِءاَمْظْعْلا ىم : ئّذألا ىلإ ئَلْعَألا ّنِم ْمُكَدْنِع ادت اينُدلَ
 م ا ت
 2 رطل املا رخ ا ةتوفشرت ر ؛ ِءاَمَظُعْل إل 00 ص َدْبتف ةّرخآلا

 - 7 هب عمهم م 000 26
 تخوا نم امل ْيِف مالا دلو

E3 2  

 هر 2

 ئتْوَمْلِل د ُدِحْلُت نتو العل ؟ يرد ¿ سَو ء ايش يحلل ْتِيَمْلا لمي وُقَي ْنَل ! اَمَسَأ ای

 0 نحن اأ ةدلاًْلآ مهحاًرذأب َنْوَرَي « مهرؤُبق يف مهر

 ! ةياهناللأ ّنِم ُةيِضْرَألآ ةر لَهَو !  ةّيضْرَألآ َةَركْلا » : ُهَنْوُعَسُي ْيذّلأ ِرْبَمْلا يف

3 

 و
 نأ

 ع

 ني اه دي ىلا هيلا نهيملا يج ؟ اهقفح نع اهم يأ... كل مدل یر - ْ
 ! رجالا

3 2 E 

 ْنِم اَوُعِرتْنأ نبذ ُمُه ْمُهنَأ ْوَل راغص راَفْطأ سمح هلو « تي نإ قنصل عم اتخَجدَر

 أ ىلإ الأ يف اَهْيَلَع ىَمحُمْلأ ةاّركمْلآ َلْثم اَهِبْلَق ىلع ٍدَحاَو نك كرل مهمآ

 . اَهْيَلَع ِتْوَمْلأ ةّركَسل اًمْيِفْحَت ةاَبَحْلآ يف ْمُهُواَمَب َناَكَف « مهم ْتَعِرُت يآ يه ميم
25 

 رمت ن



  o64ملقلأ ُيَحَو» «

 ةّيهنلإلا ةّمْخَدلَ حات َتْحَن َنْيِمِئاَن ْمُهاَرَت ذإ « ٌكَحْصَت َّيِهَو ْتَناَمَف ةّيْشْعْلا اَهَتْيِشَعَو

 ٍتْوَمْلآ ِةَعاَس يف اَهَلَقَع مُه اَوُناَكَو . مج عينت نإ : ْتَلاَقَو « ِدْوُدْمَمْل !

 ١ موالد ول نبين ؛ وم هل نب اذ ملأ لك ي

 ّنم ماَوْعَأ ةيناَمَث ال ةاّيَحْلا م ٍلاَطْرَأ ٌةيناَمث ُهَّنأَكَو « ةَسْمَحْلَأ ٍلاَمْطَألآ ُدبْمَأ َءاَجَر

 دق ىتنم نيتيكبلا ويتبع يف ناك ذإ « ةكيمطم بوعي علا يَ امك ايل اج + رغما

4 0 

 أت ميلا ُهَحْوُر َنِكَلَو « ةَريِغّصلآ هديب اَهَحَسَمَو ُهَلْيِدْنِم لَو ٌعومْدلآ هبلَع تعط
 ! اه َيناَعَموِهْجَو ىَلَع عملا هذ يشي ل

 ةَبْيِصْمْلا ءار هتلوفطَو هِفْحَض ةقيقح حا دق هنأ ةعالبب ٌرْبَعُب ههْجَو ٰيف راَسكئالآ ره

 . 4! يب اًقفر :  يكل م نتي مجرم اي یک 1 هب تلت لا
9 

 هبِكلَو ُوَجْلا يف ُهَلْوَح هما َّنَأ نسحب اَمّنَأَك « ِءاَوَهْلآ يف ٌتاَرَطَن هيڪ نم ٌُدْيطَت وٿ

2 # 7 
 ! ردّيوط ْيِف هما ىَرَي نأ : ْوُجْرَي املاك « ةفيفَح ٍةَضاَمْعِإ يف هيَ هيَيع يخي مٿ

 1 f وعم مر 2 1 2 هو + 7 e7 2 ل ا ا

ees SIN ° aهلك همسج ىطنيف « هسلجَم يف ُلَملَمَتَيَو « ُمالْسَيْسالَاَو ٌراَسِكْنالأ ههْجَو ىلإ دعي مث وو هر هت ا اہ  
277 ۴ 

 « ! نما اي » : ةّملكلا هذلَم

3 # 2 

 يوو 55 ND ogra) مس وس هولا يا <
 0 ل ي اض دق هنأ ۔ َبْيَر الو - سخا

 . « دوجُوْلأ يف عاض ْدَقْدَنَأ » : نم الدب ؛ ٌةاّيَسْلا اًهُدوُدُح ٍةَعَيضَمِب هنأ ” : لص ایف (۱)



 00 يعفارلأ قداص ىفطصم

2 057 1 

 . اَهَحْوُرَوعُمَأ َبلق هيف نأل

 ْدَق ِةَمْحَولآ ّنَح اهب ُكِلْمَي ناك يلا َكْلب نال < ٍريِمّصلآ هبلَق نإ ُباَسْنَي لذا َرَعَش و
 م ع

 ! ناّمَأ ِدَحَأِل َسِيَلَو ؛ ٍدَحَأ نيف ّنَح اَبنكَرَتَو هئم ثّذخأ

 2 رو م[ هوفر <ر 0

 ! وْيَلِإ لص نلف ِناَمّزلآ َءاَرَو َحَبْصأ ايز ايش هَل َنَأِل ‹ ةئكْسَمْلآ ُهْنَسِبَلَو

CoA 1ِناَمْزلَآ يف ُهَدْخ خد ره اتك ناكملا نف هَ راح ٠ تكدس هير 37 : همس إد عار  ! 

 سقت لان 56 ‹ تجعل ههجَر ىلع مستر را

 ةَميَتيْلا هحْوُر نک 0 آو 3 ةَرْيْغَّصلَأ ه ليي هَعْمَد سفير هلْ جرحي ةاَتْيَع ن ترعرع 18

 ! اهم يناَعَم ههْجَو ىَلَع عملا هذه مس سرت نأ

¥ 3 

 ! ماسلا نم ثدي يلا هكرُجُ لوحي نصت ؛ ذََه تا ناين كو ريَ ضقت
 ُفرْعَت تنك يت ؛ ديول مايألا ذل ؛ ألن َكْماَيَأ  ٌنْيِكْسمْلا ٌلْفطلآ اهب - تهن

. 
2 

 ! كَمَا َكَعَمَو ُدَعْلأ : نأ ذإ ؛ ئّضم يذلا يأ َكدفِرَْم أيد لمان مْ

١ 
0 1 

re؛ اًبْوُهْرَم اَبَجَحُم دغ لک َيَئّيَسَو « نَمڙلآ ّنِم َكُماَيَأ - نيكْسمْلا ٌلفطلا اهيا - ْتَأَدَبَو هان 2 0 سة ل ورك عير م "ثري سوك  

 ! َكَدْحَو َتْنَأَو َيِتأَيَو  َكَدْحَو كَل يبي



 یف يلا ع
 ىيموزن) ج ن م

 ْنِم ْمُهَتْيْغأ لَم « زُ ملف ىلإ وب مص « احاوزأ مها نف ف ُهْنِم َداَزَو ‹ َمِهِدْوَجُو

 00 ءالُؤنَهي ْمُهَف ؛ ْتدَجَو مٿ ذج ْمَل ْثَناَك ِنْيع هر وب وقت اَمب َكِلَذ

 ٍتاَّذ ْيِف ناک نر موش يف عقلا ريكي ‹ موسي ام لب نيا الأ فج ن لأ
5-2 

 . ُهَلُهَبْوُي ال رب ِرْيَقَح ِءيش ْنَع َرُه ناک ْنِإَو مهئاّيشأ يف ٌلَمَألآ ُمُظْعَيَو ٠ ' ٌرْيِغَص البيض سفت

 هر « ئرخألا ةف الإ اهن مط لو نعش 'مْسَأ ال ةداَعَسلأ ىت ر نر یک ةي ةَ كليو

 لاَمَجَو ةَمَحّرلأَو ٌبُحْلأ ّنِم زك ىلإ ِنْيَدِلاَوْل بلف ْيِف ُنْوَكْلا اب ٌرَحَتَي يلا ةّوَقْل
 م

52 2 
01 NTنيج ىلع ةر ذأ اهن ةع وأ « ةلفِط  
 . ايلا ِكْلُجِب الَو « اًيْنُدلآ ٍلاَمِ هم امر د الو َكِلَذ َلْثم ُلَوَحَتَي ال ص

2 

 ا يِنالتبَأ هلو « ةاَبآ اَوُنْوُكَي نأ ْمهَْلَع لنآ مَنَ ذَق سالا ْثْيََ

 مَ « اهب عقم ي ا كلم جَرَ ثنك ذلو ! نيل نارخآ يلق اف نم نل

 دلا تلا قلا بو َكِلَذ هَل مت املَق ٠ اَهُقِرْخَرُي َةَقْرغ اَهْنِم ٍبِناَج يف عرش

 ! ةّمئاق ةفّرغلا ٍتيِقَبَو

 ا اوو 2 ^

 ؟ َصَقَت ذأ ار ءار لَكَ ؟ الاب مآ ةا بكت يف لجَلا اذله ُرعْشيَأ ا َكَرَْع
 ءاَتيْلاِب ايت يَ اجلا نإ ؛ تب نِ رَ ثني ب اَمُهْيَل ايو

  3 C2ا 33 ولآ اَهَرْكِب ْتَعْضَو نَا غب نام ةَجْوّزلآ حُب

 ء م ۱۹۳۴ ةنس بآ /سطسغأ ۲۰ = ه ۱۳۵۲ ةنس ىلوألا ىدامج ٠١ ؛ ۵۹ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)
 . ۱۳١۳-٠١١٤ : تاحفصلا « ةيناثلا ةئسلا

 . عراّشلا ىلإ ةع حف : ْيَأ 220



 دف يعفارلآ قداص ىفطصم

 ةاَيَحْلأ نم ضاَم تحت ْتَدِلُو ْذِإ ٠ ملأ تخت نِي تجرأ اَمَنأَكَو ٿ دلو ةف نإ

 ر ءارخصلا ْيِف اَهْنَدَلَو ذك اَهْمَأ َنْوُكَت ْنَأ َنْيبَو اذنه َنْيَب قرف ْلَهَو ٠ مهم

 لوا ٌةَعطَقْتُم ةلقتم نيَلحْلا َْلَع يملا ١ كي نصت رثقلا الذ نف متو اَهَعَدَت
 وم

 ماي
0 
 نأ ْتَمِرْكَأ

 . اَهّمَأ ىَلَع بذئلاَو وَلا ةَح ْرَص ْنِكِدَلَو « ِةاَيَحْل َةَحْرَص ال « َةَحِراَص ْتَدِلُو هَلْفِط

 ! ٍربَقْلأ يف ؤو نما عم ُيِنْوُعَض : اًهاََْم ةَئْيِرَح ٌةحْرَص

 ! ابوي يذلا رْذَّصلأ نم ٌةَيِلاَخ اَيندلآ نأ ْتَرَعَش ةتيِكنمْلآ داك « ُدِعتْرَتٌةَحْرَص

 :دْدَحْرَأ بر اي » : ِتاَملَكْل هذه نم ٌةَبكَرُم ةلمج اتا ٍةَعاَرض ْيِف ددر ةَحْرَص
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 َىِهاَلِإلَ تار َةاَيَحْلَأ َيِل و حار 0 نيَو ُنْوُكَتَسَو < 0 د (

 لك . وجدت نم الإ للا يأت نأ ليَِسي لآ ی وألا رَلْوُفَط لهب َيِلَقِل ياتو « اعم
 ضع ْذِإ ٠ ُتْوَمْلآ هنأ ثَّ ام َعَرْسَأ ام نکو ؛ اًهنم َدَشَو َةَعاَس امار َفَءاَض َكِلَ
 . اًهِدْوْلْوَم ٌجْوُرْخ َرْسَعَو

 مل ْذِإ ٠ اَهيتبَعب رعت ت ب « ابي ال اباد هار هلاکو « هعضتوب ٌيجاّرجْلآ اًهَءاَجَو

 نيم نيا ةن ريح الأ هيلا نف كيت

 ؛ ِئاَقَسَو اَهِدوْلوَم سْوُب َْلَع كبت ئَرْخأِبَو ١ يسْؤُب ىَلَحو يلع يبت ٍةرظتِب ٽئاک
 ءاي محو ةرطتبو ؛ اهيلِإ تنسخ ام هرج نيه ْْعدَم ئَرخأبَو عدو رب
 . نجا داك ِئاََت اهنا نم ملات ئَرخأبَو



a1۸ملقلا يخو» » 

 ر 4 لآ . عصا لع < î سا ص رولا نک ص

 ُهاَرَأ اتاق وب طِْيِحُت ةآزم َنْيِرْشِع َنْيَب فقاَو ٍِتْوَمْلَأ َكلَم نأ َىَلِإ لح ْدَقَل ! يهل اي

 ْتَناَكَو « َةَرْظَن يه اهنم ْتَناَك لإ ْيِتَجْوَز تع نم ةَرْظَن ُلُكَو « اَدِحاَو اَنْوَم ال اًدّدَعَتُم اتوم

e 
 . حورلل حذر ةارم انأ يِدْنِع

 يه هحل ةيوَمَّدلَ ملا ذم أَو « اًمِْوُلْوَم مْضَوِل ثُم انآ سَ مَ انك

 يهو يل ْتَمَسَنْنَآ ِدَقَل ! تحلو ِناَنَحْلاَو محلل ايق ؛ اهنم يح ةّيح ةّيقَب يل كرت 5 نال ُةَلْيسَوْل

 ! حبت يهو ؛ دلت يهو ؛ ُتْوْمَت

 لایت > ايدل آ يت يتلا ٍسْمَّسلآ ٌةَراَرَح ٿن اک اإ

 ةَحرَق ةيضاَر ةَرباَص َنْيِنَجْلا ُلمْحَت ءاَشْحَأ َقْوَف َئقَتْسُمْلآ جرا َبْلَقْلا اذنّم َّنِإ ؛ اضْبَأ

 احرف اًيضاَر اًرباَص اًضَيَأ ٌتُحْلأ لمحي ُبلَقْل اده اًهسفت َةاَيَح همساقتو ُهْوُذْعَتَو « اهمالآب

 . هسفن ةأّيح همس و هْوْذْعَيَو ‹ همالاب
 5-5 ص

 و م دعي
 َْيَلَع كدت ُسْمَّسلاَف ؛ َةَفلَتْخُم ٍتالاد اَهِبَلَع َناَسْنإلآ لذت ٌةَرييَك هدأ ةيهاكلإلا ٍةَمْحَدلِلَو

 الار الا هشّدكت يذلا ِءْوّضلب اَهْيَلَع ُلُدَيُهاَوَهْلَأَو « ةاَيَحْل [هُمَعطَت يذلا ِءوضلاب

 دق ةَْرَمْلا ُبْلَك رخآلآ يف ي ىتاي نأ ىلإ اَدَكْنَمَو « ُةاَيَحْلآ ُهبَرْعَت ْيِذّلا ءزغلا ايل

 . ٌةاَيَحْلآ وب ُمْوُقَت يذلا حلا هللا ةَمخ
9 ٠١ 5 5 

 َبَداَعَأَو « اَهْنْبَلَع ىح اًهتحَن ْنِم ُحِلَتْمَت يلا ٍتْوَمْلا ِتاَرْقَز تَبَلاَغ بحل ٌةَماَسِتْبَ

 ٍلاَمَج لك َناَكَف ٠ يل َةَبِحُمْلأ ةَرْوُص نف اًماَرَآ ام رخ اَهاَرَأِل ْيِتَجْوَر هجو ىلإ َةَطْحَل ةايَحْل

 م اًنيرَح
 هرم

 93 اًعاَدو يِنْعُدَوَت اهفطارعو اهُحْوُر ديف ث ْتَرَهْظَو « ِهْجَوْلَا َكِلَذ ْئَلَع اًرْشَتْنُم اهسفن

 7 هو

 . ماكل ِنَع ِهَِجَعِب ملكتي ؛ ۳

 اَمَنأَكَم ؛ ؛ اح نم الو خلا ويا امج ني تنل اي هن ذأ بْن ال ةماسي

 وف هب نأ ٍتْرَمْلا َةَعاَس َرهْظُيل ٍبْيِبَحْلا هجو ْىَلَع ايفر فرت دلل نم ةگش اب ْتَعَمَتل

 . تعلن



 24 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ذأ حرتفت يجوز تنك ام « ةلفلو تك اهب اذ بنيات و : ُنْيِكْسمْل َلاَق
2 

 اَهْيَشَوَو « اًهَباَيم هَل ْتَعَتَصَو ٠ نأ اعض اهنا ة ةئقيتْسُم تناك لب « اًهَرْيَغ ُنْيِنَجْلا نؤكي

 ُدئرَأَو اهنم كلذ ُهَرْكَأ ُتْنُكَو «اًضِيَأ اَهَمْسَأ ْتَراَتْخَأَف تالا ًءاَمْسَأ تْضَرَعَو « َةَْونَلآ ةئ

 .٠ ءاَمَج َظْيَع ال ِةَباَعُد ظِيَغ اًهِراَرْضِإَو اَهِلَمَعب ْييظياَكُت ْتناَكَف ٠ با

 بْجعَأ تنك ذر « اهينب نع الإ ملكت الو ٠ لكلا كك اهب الإ ركذَت ال ْتَّضَمَو

 اهب ُماَهلإلآ َناَكَف « حْوُولأ را نم رْمَأ َكِلَذ نأ ثْمِلَع « َُءاَضَق ابف شا يصف اَمَلَق ؛ كلذ
2 

 عم ٍلْئَحْلا َماَأ تّضاَعَ « اه ضم لو « اهل ئرت نأ اهو . ارب باب لَ ا

 نم اًهْذَحْأَتَو « اَهلََقُتَو اَهِيِغاَتتَو « اهدي ْىَلَع اًهَلِمْحَتَو « اَهِرْدَص ىل اهب مضت مت : اًهاَرْكذ

 ! ةئيكنملاب ةئيكشملا ِتَمِعَت َكِلَدَكَو ؛ وْيَلإ اَمُدرَتَ مْهَول

 ! مال َنْفَن اي « ةَمْحَرلَ َةَرجْعُم اي هنآ كَل

 ةييصُمْلاب يأت يلا ةملكلا دق ؛ لِ الو لكما يملي َلَعَج . ثقا : لق اكو
 يف ُبِرْصَ ةَحِلسأب لب « مالكا نِ اَهَْمَك : ةَيوَعُل ِناَعَمب يات ال ٠ اَُباَقِتْرَأ لاَط ِةَحَّقَوَتْمْل
 اكتفو اًحاَرج اَمُهُّنحْنُتَو « ٍلْقَعْلا ْيِفَو سلا

 وُ ناك ُتْمَسْحَأَو ؛ َنْوُعيَشُمْلآ الإ ُهَلْوَح ام «ُدَسَْت لمحي ٌتنَم أك اهتم َْلَعَجَو
 عّرجْلا نِي ننقِجَلو « اينلا نيف يالا تربو ةَرجآلا يف اَهْنَعَصرَ َيَلْجِر ئدخإي ْتّدَحَ
 ذم ُرِدَحْنَت ئراَكْفَأ ْتْلَمَجَو ؛ ِءاَكْبْل َدَحَأ ْتْيَكَبَو ‹ دْجَوْلا قرأ أ ُتْدَجَوُو « وي ٌمِلاَعهَأ ام
 امم ثلا َيِئاَضْعَأ أك «دنّدلا الإ نن نمي ال مث ءاهي ٌقيَمْخََف ئِلَح نإ ئسأَر

 َيتيَعَو يتب سف نأ « نرحل نم ْيِنَطْعَض
 ةَلِماَك ٌبُحْلآ ةّدَلب ناَسْنإلآ ُرْعْشَي ال كلَ ٍلْجَأ نم ُهَّلَعَلَو ؛ اهب ُتْرَعّش اهتم

 ةأْرَمْلَأ رس وه اذلهَو « يرؤرُس يف اهجؤُر نم عت اهټامَح يِ ٹاک « اَمَدحَو بلا مالآ

 « اهتم دعب ۽ ْتَلَعَف َكِلَذَكَو ؛ ةَيزاَحْوُر ٍتاَحَمَل ِرْوُرُس لك يف اهبحم دب : ةيزيختلا

30 

 . ةَبيِصْمْلآ ينتقل ْناَّرْحَأ يف اَهَحْود ن الدلو ؛ ئيناَرْحَأ ْيِف اهَحْوُر ْتَلَعَجَف
 تاسف



oملقْلا يو » 

5 
agp َنْوُسْمَي سالا َناَكَر « اَيْنُدلِب ُرْوْعُشلا سفت يف لطب ذو شعلا َءاَرَو فلذا ُتْنُكَو 

 ىلإ َنْوْبَمْذَي اَمَك َنْوُرِئاَس ْمُهّنَأ ئَلَع ةَريقَمْلا ىلإ َنْييِهاَذ اوُناَكَو « ةاّيحْلآ َنِم ْمِهْيِف مب لوح

 ْيِدْحَو نال « اعضعضتم الذَخْنُم اًرسَكْتُم ٌبَُحْلآ نم يف اَمِب يَشْمَأ تنك انآ اا ؟ ِناَكَم لک

 . قال اتد واع
 یل ناک ذِإ 3 ةَصْيَمَتلََو تْيَعْلَأ ی ٰیدنع مرآ لك مَجَرَو , يَ ْىَلَع سالا لَم

 ف
0 

2 

 :٠ لقاَعْلأ مهني ُيِدَحَو تكف

 ‹ ْمُهَنْيَب َباَصُمْلا ْيِدْحَو ُتْنك تلكَ ؛ هب دل لب د انج( ل لاخلا نب عر ع

 ناشر ؛ + قنرطلا رمآ نأ اذه نرش مهو ٠ يتيم رجآ نإ يتلا يننأ ١ نأ

 اشو نَا مس م

 ؛ بوكا نب اکو يخ ملا تحن َتْحَن اًهَئاَمَس اي ا ا بشك

 3 ٌيِنْعْلاَو َريقَفْل ُبِطاَخُي 2 مراص مزح َناَسْنِإلَ ا نيب وألا قل

 0 انه عر وف لك نإ ١ :١ : َكِئِلاَعَّصنآَو َكَْوَلُمْلاَو ٠ يوَقْلاَو فيض
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 ُثْئَك « ِءاَمْلاب لَمْ ويل َةَحِئاَر رطَمْلَأ ماَيَأ يف ناَسْنِإلَآ دج اَمَكَو : ٌنْيِكْسِمْل لاق

 َيِناَزَعَو تامل ْتْرضَحَو ؟ عؤُمدلاب لتبم ميس ةَحِاَر راّدلآ ىلإ ْيِتَعْجَر ْيِف حوزرتْسأ

 الو ٠ نيج نل رجل يودي نأ لإ نأ ا : ميت رزغأملاك ييف تنك « نسا
 عم اَوكَرَقَت نأ ىلإ ؛ َةّصْع َةَّصُع َدْقَمْلا ُتْعََجَت اَمَك اًضَصُع دوج َييَئْوْعُرَجُي

 ُداَّدلَأ رو « ةسنل نوما هتلر ري ت دق ٍءْيَش لک ادق « رادلآ ل تاما ب واو

 ! ْتَناَم دق َيتاَرَسَم ناب ينعلاطيل الإ ٌءْيَس مَن ام : اب راثآ نم ةَحْوُدْفمْلا نياك اه

 ْمُلظَأ ْمَل » : لوم هناك « َلَجَحْلأ هيف تن اراق احْبُص َنيََرِهاَسلا يتيم ُحِبّصلأ حالو

 راَدقَألا تَرخَس ٌةَتيِضْمْلا ةباكلآ يه اَيْنُد يف يشم ُتِئَمَدَو « ِتْيبْلا م ثلثا « كَ
 ! اسب الإ اَهُديرَ ال ةن يف ةَيِاَصَتُمْلآ ْرْوُجَعْلا وج و رهط ِءْرَضآ اذنه نف امراه ان



 نم بْدْهَأ ْنَأ درا امّنأَك ةهج لَك يف برضا ٠ يل ياغ ال َيِهْجَو ىلع ُتْيَضَمَ
 ريََتَو ٠ سمأ يف ُلاَزَأ ال ٰيسقن َدْنِع ٹک لپ « ٍدْيِدَج زي يف نأ طق ئل رطح اَمَو ! یس

 هرب ال ةَ رق 22ل1َ « اًهِف ام رت ال ٍتْوَم ُةَعاَس اَمُهُدَحَأَف : ُناَكَمْلَو نامل يدع

 ويف ام

 ! اًدْوُجْوَم ناك هنأ رك ذاب اتبذعيل دْوُجْوْلا هيف يهني يذلا ٍتْهَوْلَأ نم وأ
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 ُدَقْلَو انبار تنك امو - نتلفط ْىَرَأِل ٍتْيَبْلأ ىلإ َياَمَدَق يذاع م : ُنْيِكْسِمْلآ لاَ

 . كش ريغ ثزحَتنال االول ْذِإ ؛ اض يأ ني ةايكلأ وأو اهل ةابكبا َلوأ الو تاک

 مآ نيتبآ اي ٰيِل َنِْكبتَأ . بت ٽَرَجَفنا ىح ٍةلفطلا نع يبيع تلت مل ١ ايو اي

 ؟ منيل ِكِبْلَق ُتْوَص َوُه مآ « ةئبكنملأ اهيا كؤاكب اذنه

 ! ْثِيَساَق ام ِطْرَمِلُعجَوَتَتَو ١ يل َيئرَت حرصت كَمَا حور يه مَآ ٠ ِتنآ ِكتْوصأ

 ةئرخّشلا تالاا كي لك نم ِيِل تَجَرَح يأ ةبَصل ةقيِمحْلا ذأ الإ « تأ ات

 ! ْتَرَم يلا ِةَدْيِمَسلا ماّيألا ٍتالاَيَخ « ةَِِمَجلأ
 مّدلَأَو مخّللا نم ٍتْفِلُخ « ُتْيِكْسِم اي ِتْنَأ كاَرأو ؛ مّدلآَو ملل نم ٌديِلَوَمْلا ُقَلْخُ

 ا ۰ ۰ ! عْوْمدلآ

 ؟ اًيْحَي ٍتْوَم ُهيَقَب ِكّنَأ الإ َكِلَذ ئَتْعَم ْلَهَف ! ْتَناَم ةاّيح ُةّيقَب
 ص

00 

 ريع ملال سيم ٍِماَوَن نأ ؤَل ؛ ةئيكشم « ٌةئيكشم
 1 مص ع 5 7 2 5 2 ص 2

 اًيَحْلآ ْتاَرُم الإ اَنيَساَعَتَو اَنُماَلآَو تواكب اَمَو « ريت نل اَهّنِكْنلَو ؛ الآ كَل

 يذلا بْب يتب اي ِكاَرَأَو « ِةَعُْب ْنِم ُفَطْنأ َهَمُْب ٌنكدَلَو « ةعْنيط كلذ لك ٠ ةيضرَألآ

 ! بارت هؤلْحَي نب ام لَو

 42 كاك , 12 om عار تي” هنا تي هلك و. نوم يرو
 نلف « اضْيَأ بلك ٌريختي ْنل ْنكللَو < ّمألآ ٌفطَع دجت نلف « َسِئِماَوْنلا ٌرّيغتت نل
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 ١ oYوَحَيّ ملقا 0

 ر يلون يلخآ ن | كنم اب كيجأ نوف ٍايكلا لع نال بص م اذه

 ر

 اًهْيف َسْيَل ىلا ةّيحاّتلا نف ةاّيَحْلآ هذلَم نم ُداَدْقَألآ ٍكْنَعَصَو ادا | يآ ا ! يتب هنآ اي

 ؟ مالا ىلع ُلَففُم ٌنْيِكْسِم تاو « كأ ْىَلَع ُلَففُم ملم رق الإ

 2 3 ني

 يل َعَئْضَتِل الإ ْجَرَرَتأ ْمْلَف « ٌمَهْلآَو سؤبلا لهأ نم تنيك اذكدَمَو : ُنْيِكْسِمْلآ َلاَق

 يل ُْنْصَت الْيوَط اَنَمَر ُلطَعَس ئَرخأ ةَبيِبَح يل تكر نأ دب الإ ْتْمَت مل مٿ « ْيِعْوُمُد تبيح
 ! ْيِعْوُمَد

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 عشر

 / یر ® یج
 rr يمئارلا قداص ىفطصم یورک 29 یک

 َنيئالث ةئَس (خلت) ِةئِيِدَم يف ْتَلَصَح : لاَ يالا هيفا نيكي نب ذأ َتدَح

 ظْعاَوَمْلا ُبحاَص ُدِماَّزلأ ''”نسَمْحّولآ ٍدْبَع بأ َناَساَرْخ ُحْيَش ذمو اَهُمِلاَعَو « نْيَتَتِمَو

 ِءاَرَو نم ىلع

 ت
n# 

 لا ُكَقلآَو « هب ءاَرَو نم هْسْفَتَو « ونال ءار نمف لجو وهو ؛ مكاو
 . ارُمَعَر اَمْيفِْيَلَع فَي هئا « هس

 دهزلآ ْيِف همكح ْنِم مهبجعُي اَمل ؛ (ِةّمألأ هلله ُناَمْفْل) : مُهَدْنِع هَل َلاَقُي َناَكَو

 یف لحد ْنَم : هلوقك « اًريثك اًنْيَش همالك ْنِم تظفَحَو ُهَسِلاَجَم ُتْرَضَح ْدَقَو « ةظعْوَمْلاَو

 . يأ توق : تزتلا ن اص عين لت ىلع جلت نرل نت :مي) اذل اَنيَمْذَم

 ُتْوَمْلََو ٠ ٌعْوْجْل ضيبألا ُتْوَمْلاَف ؛ ُدَضْحَأ ٌتْوَمَو « مخا ُتْوَمَو « درسا ْتْوَمَو

 عار ٌحْرْط ٌرَصْخَألآ ُتْوَمْلآَو « ٍسْفئلأ ُةَقْلاَخُم ُرَمْخَأْلا ُتْوَمْلَآَو « ىذا ٌلاَمِتْحآ درسال

 ١ . (باّيلأ َنِم ٍقلَسْلَو ةَمَقَرْْلا سل ّيِنْحَي) ِضْحَب ىلع اَهِضْعب

 انْنهَف ذق : مالكلآ اده لوا ٰيف ُهتْنراَجَو (ِباَرُي ْبآ) هذْيِمْلَتَو ِهبِحاَصِل اَمَْي تلق

 ضتييألا ف هجو أ امك ؛ َءاَرْضَح َةَمَقَرمْلا ِتَماَد اَم رضخألآ ِتْوَمْلَأ يف ةَيِمْسَتلآ هج

 َتنَأ َكَدْنِع اَمَق : َلاَق من« لي ن اضل مالو بع اتو 1

 ملا كل ًءاَضيَب اَهَكْرَتَيَو اھت ْنَع نذل ثي مزمل امأ : ثل

 . ةوسأل زف « ماكل لوو دارس رخ اخ لا اًمتْحَأ اَمَأَو ؛ ٌنيبَأل

 ذمْخَأل ُثْوَمْل كاد ٠ اَهْيف راتلآ ماَرْضإَك َيِهَف ِسْفَتلآ ةَْلاَخُم اار

 نور َنوُرْفاَوَمُم سلاو (خْلَب) ٍدِجْسَم يف راهب تاد تکو : ٍنْيِكْسم ُنْب ُدَمْحَأ َل
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 أ َلاَق

 ةنسلا ءم 1 طابش /رياربف ۱۷ = ه ١684 ةنس ةدعقلا وذ 55 . ۱۳۷ : دلعلا « ةلاسرلا» (#)

 . 514-518 : تاجفصلا « ةعبارلا

 00 هس روج ا ا ه0 تير معمر نب
 . ةرجهْلل ۲۳۷ َهَنَس َيِفْوُت « اهظعاوو َناَساَرْخ خيش فُسْوُي نب متاح َوُه قر



 َءْيِجَي نأ ىلإ اظ ْنَم : اَوُلاَقَف ْمِهْيَلَع َتاَرَق رثآلا لضْعَب هلو فرعي (ةكألا َناَمْفُل)

 ارش َتِنَأَرَو ٠ ٍلبنَح َنْبآ َدَمْحَأ َماَمإلآ بيار َتْنَأ : َلاَقَو بارت زْبأ َّيَلِإ تملا ؟ ُحْيَّلأ

 . ولأ اياب ْمُه ْمُهَلاَتْمَأَو ء الوم انك « مُهْنَع نماكلا ِثْدَحف قف « اتمر لَ ِناَْل

 . ّىَدَي ني دعوة سلا اسر ماه اهبل سلب تأ ةاوطسألا ىلإ يي دَ

 ! ٌيِداَدْعَبْل ! ٌيِداَدْعَبل : اواو < مه ِراَصْبَأب سالا ُِناَمَرَو < ٌقاَتْعَأْلا ِتََواَطَتَو

 يف ا لَو : سفت يف تلف « ئَرْخُأ ةر ئسِنبَو هرم ْئِسِلْجَمِب ْمُهَدْنِع ُتْفِعْوُاَمّنََكَ
 ٌرْغش َدَسْفَأل حَرُف سؤ ُلئِئاَرْزِع َسسِبَل ْوَلَو « ةظِعْوَم دوشألآ الو ٍرَضْخَألآ الو ٍرَمْخَألا ٍِتْوَملأ
 ْمَل مالك يف ةَطِعْوَم الو ؛ نكي نأ ُبِجَي امك َنْوُكَي نأ ٌبجَي امنو « هاتم ِاَولَألآ هَ

 كل نيا ٠ عع ىرشألا رولا كوع اَلَمَع َنْوُكَيِل هلِئاَق سفت نم لمَ

 يف امارت ئَرْخَأ ستل سْفَللا فيلات هك "أ « ُهْعَمْسَي عماّسلل ٍلْوَقْلا فيلات ظْعَوْلا سيل هنو

 اراک اك ُماَلَكْلا اذنه ْنْوُكَيَم « امال

 . ظاَمْلَأ يف رودي

١ « 

 ا ف یر زاجل ما داك نک« نیش ن5
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 ےک ا ست سوم سسكس ىو وے ا کک م ر و یو ع ےک و و
 ٍتناكف « ْمِهْيلَع اهتصصقف « دادغب ْيِف ةَمْيِدَق ةصقب لصتت (خلتي) اير َتْيَأَر ثنك

 كاش هالر روق هش اس جراد سور س ىلا ا وهو هله تك ل سنع ر قع هامور 1 تار ۾
 يِتداَم ْتَمَسَحنَأَو ؛ نيمو ةَرشَع علق تس يِ رقفلاب ثلحتمأ نأ : اهتيكح امك ةّضقل

1 
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 ُءاَرْحَّصلأ ٍتّشَمْكْنَأ ولف ؛ ةَكْسَمْلاَو ٌرصلأَو جالا يع مَمج اتي اطخَف يلرثم طح

 ةَلَحَم يف ليمو ْيِراَد يه ْتَناَكَل « عدد يف اعُرذآ عجزت تح ْتَرْغَص هٿ ْتَرْعَصَ ةَبِدْجُمْل

 . داَدْعَب ْنِم ةَرْصَبْلا با

 ِتْدَمَو ؛ بخش نيب نم ال لمل نب ْنِم ُهْسْمَش ْتَمَلَط اَمنأَك ٌيِواَرْحَص مَ َاَجَ

 ؛ ِءاَرْضَحْلآ ةَرَجّشل يف ة ةَقّلَعُمْلآ الا ة5 ا لع اهرو رم َداَدْعَب ْيِف يراد ىلع ٌسْمّسلَأ

 اَهتَراَسَحَو ابار الإ راّدلأ يف نكي ْمَل ْذِإ « مدا ْقْلَح هيس ب ٌءْيَش اَنَدْنِع نکي مل

 نحت يأ رغ جم لع ا ف + هس لف نب نأ ل اهب

 يلا عج اكو | بمحل ضف اند انك ول نیتی 5 هل( نضل طي نك

 . ةو اح نوط ة الع عاجلا مب نو . اهجزج ىلإ املأ رم أ ديري
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 لع يي فتو . اهني لاق را بلاو بمحل لأ م اإ : نفت یف تل
 لج ني جوخ اهنب نور ا نو اهن لڙڪن رائل ع
 د لإ بلقب امك : ٍةكَرْعَم نِم لوح ِنَحْفمْلآَك انآ نيل ٹو ؛ اَنْوَمَو
 . اَهيف ْتَلِمَع يآ ةتسألآو ٍنوُيشلآ َلَمَع

 ُنْوْكَت ءاَمّسلآ ٌنِكلَلَو ٍضْرَألا يف نوعي ُدِجْسَمْلآَو ؛ ؛ حبّ ِةالَّصِل سلف ُتْجَرَح £
 ےس

 سالا حفر ةالّصلأ ي ي دَ اَمَلَو ئاس زألا ني تجرح ناق نشت ةف نأ ' ريف
 ى

 سا جي

 ٰیرقف ن نركب نأ دو كب َمهّللآ » : ٍءاَعدلآ اذنه ٰيناَسِل َرَجَو « (ئَلاَعت) هنن نْوُعْذب مه

 « َكِئاَضَقِب ىضّرلأ َةَكَرَب َكُناْسَأَو ‹ َكِتَعاطِب ْيِنْحِلْصُي ْيِذَّلآ عقلا َكنأْسَأ ‹ كنيد ف

 . « َنْيِمَحاَرلآ م َمَحْرَأ اي اضرار ت َةَعاّصلأ ىلَع هرقل َكْنأْسَأَو

 مّ لأ نب ذأ مك أك ديشملا ف س خلا تلطأو + يأ أل ثم مل
2 

 ‹ ةاَيَحْلَأ ا ةَقيَقَح ْتَءاَج ُنسْمَّشلأ تصيب آو یحضلا م عفر اذ تح « ُهُماَكَحَأ يلع يِرْجَت

 ىَنَح ٍدْيِعَب ريغ ترس اَمَه «ُبَهْدَأ َنْيَأ يِردَأ اَمَو او رال تي كيتا خر

 ْدَقَف ؛ راّدلأ عنب ىلع انآ ! رص اأ ا : ُتَلَقَف « اًمْيِدَق ةه هَفرْعَأ ُتْنكَو (ُاَيّصلآ رَت ْوْبَأ) ْيِئيِقَل

 نم ماو اذه يمي لع ينك ايش ٰينض رفاق ٠ ُةَصاَصْحْلا ٍتْجَوْحَو لالا تماس

 . كوا راد عيا ىح ٍشِيَعْل

 نحال ةرتأ ىلع أو « َكِلَيِم نأإ لنينملا ادل دخ ! يئس اي : ل
 وس

 و
| 

 ر س ىلإ كي

 ا

 رب هشأَو اَمُهَنِإ : َلاَقَو « ئىَوْلَح اًمُهَتَْب ناتقاقر هيف الدم ينو مٿ . لرل

 ' ةع امو يلا نت : ثا
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 ‹ ِةَعْمْجْلا ةالص ْنِم الأ َفَرَصْنأ دقو ٍدِجْسَمْلا اذه باب ْىَلَع سمَأ ُْتْفَقَو : لاق

 ِتْيَبْل يف ام : ُتْلُق ؟ ِتْفَوْلآ اذه یف َكاَرَأ ْيِل ام : َلاَقَق "فاح رش + رت رت

 يلا داو ذو رخل ۲۲۷ ك يفوت « فالي فورا ثا نب رق يملا دواز و 01( مام و



  « o۳٦ملقلا ئر 1..

 ىلإ َلاَعَتَو ٌكَتْكَبش لمخأ ؛ َناَعَتْسْمْلأ هللأ : َلاَقَق . ٌعاَبُي ءْي يش الو مهر الو ربح الو قب وفد

 نيكو َلَصَو أصرت : نإ لاق قدنَخْلا ىلإ اها اكل « عم ثيم اَهتلَمَحَف ؛ قنا .
 5 لقت ئش اًهِئف َمَقَرَف « اًهنيَقْلاَو ُتِيْمَسَف . ةَكبَّشلا لاو ىَلاَعَت هلآ مس :  َلاَقَق « ُتْلَعَمَ r e oa r ا 7 4 2

 هوجو هاج , ةا حق ذأ اأ كت ندا : ذل تلق ؛ هلع عَ هجا تلج ا < ترة مس كوي E LE a ل 1 2

 ذم : َلاَقَق . ارو اقع اتم اهم أ مآ ةع ةكَعَس تجرح « ْيِعَم

 'لُمَأِل ُْتْعَتْبَف ٠ اَهاَرتْشأ ٌلُجَر نلبقتساف اَهَتلَمَحَف . َكَلاَيِع ْحِلْصُي ام اَهِبَمَتِب رتشآو

 رق تفتت, يشل جین: كلت يطا ثق كأول كل یی نوجا

 ذا : َلاَقَف « تاَبْلآ ْتْهَرْطَف ءوِيلِإ ْثِيَنَأَو , ئَرْلَحْلا هذ اَمُهَنِيَب ُتْلَمَجَو نياق
 و

 هتثدح َدَحَو ُتْلَخَدَم . ْلُْدآَو زله أ ني كَم ام عضو ختفأ : َلاَق ! رض وْبَأ : ْتْلُق
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 دا

 ا 0

 ےس

 أر و ذاق ذقو يش تيب تن لإ ١ ُْتْلْقَف . َكِلَذ َْلَع هش ُدْنَحْلا : َلاَقَق ُتْعَتَص
 ئَوْلَح اَمِهِف ناََقاَقُر ْيِعمَو

 َتْنَأ ُدْلُك ْبَمْذَأ ! ٌةَكَمَسلا ٍتْجَرَخ ام ادله اسسا ائْمَعْطَأ ْوَل | ٍرْضَن اب اي : لا

3 E e 

 ةَدِئاَم هبسَحَل افبغَر ُتْبَصَأ وأ ُثْيَحِب ٍعْوْجلأ نِي تنكر : نيكشم ّنْب دَمْحَأ َلاَق

 لَم نم ل ابها ن ْينَعَبْمَأ ةكَمَسلا ِنَع خيس َةَملَك كنو « ِءامَسلآ َنِم م تازا

 نفت ام لّماتأَو قتل امذزأ طفي ؛ جلا راتب نب رَ اهني ُتْمِصَط امّا « اينا

 ل ا اًينُدلأ ٌرّمَفن لأ نم ایی امن ًءالبلا نأ ُتْنَقِ تنبات « سائلا َْلَع ُتاَرهّشل
o7 
 لأ

 ‹ ِتاَوّهَّشلأ هذه ظ اَمْلَأ نم طْفَل اَسْفْنَأ ف رسا اَ ‹ ةدودْعَم ِتاَمِلَكب اًهضْرَعَو

 ناقل ده نيام تاو ء بألا ياتتلا نير لك يقل نووي ثا

 « اَهَعَم َنْيِلِماَع مٿ < اهل َننِِاَع نيالا ذم نهم ځي تيز لع مرغ

 ةكلهْلأ ْيِفَو « ةَطْرَوْلأ َدْعَب ةَطْرَوْلا يف اتفحقتو « ةابَحْلآ هذه يف ِءوُسلآ لادم" لعد
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 َةَحْئاَر ىلع الإ ُمْوُحَت ال . ٌماَوَهْلَأَو ٍضْوَعَبْلاَو باّيذلاك الإ ُنْيطاَيُشلأ هذه اَمَو

 دجال تملأ اًِإَو « وجت ملو ترق « يلع وجت ام را ين ذجت م نإ « اًهُيَذَجَت

 ل تل يا ِتاَمِلَكْلأ اتسم نم اَنْدَرَط اأ ولف . ْتْيْنَت ل ةَدِحاَوْل َدْعَب اًهْنِم

 َداَكَل و ٠ اَهِلْخَش نم ُلَمْجَأَو رخ دل ليش انآ نف الل اکا ؛ قل امك اًينُدلَأ

 للا اذنه مفت نم ءدزطبَو « دل ویک غم هيت يف نكي مل يشل

 . ريكا نَعَمْ شفت تصلح لد دل علص « اهلك را يَ ةر « دال

 ت : عتشملا هلت ين اهلك يذل تاس اًهُقَشْعَي هر ي يغش رنا ْوَلَو

 َّنَأ الْوَل » : َتْيِدَحْل 00 سز ْيِف ُتْعِمَس تنك ذقر

 مامإلا دنسم »] « ِتاَولَمَسلأ ٍتْوَكَلَم ىلإ اؤرظَنل َمدآ يتب بول لع نؤُم مرحب َنْيطاَيَسل

 ْدَقَو « ةَكَمَّسلَأ ٰيف بسلا ةَمِلَك نم الإ ُهاَنْعَم هلآَو ُتْمِهَق اَمَق . [4477 : مقر « « دمحأ

 طلا اَهُدَجْوُي يَِعَمْلاَو « يِناَعمْلا لإ بذنب ُْيِطايَلاَف ؛ ئم املا ُداَيَّصلأ اذه اَهْيَمَّلَع

 نيالا له نم بَل الح اق ؛ عم ذأ ةه ذأ يضر ارقي أ ٍبْلَعْلآ يف ٌرقَْسُْمْل

 َقَْ ُبْلَقْلا َراَض مو ؛ اهني ا ف عنب ءا اهَلْغَشَو هَل اهتمام نيل دق
 هذه هَل تَفَسَكْلأ  ٍقِئاَفَحْلا ىلإ ُهَرْطَن ُضرَتْعَيَو ِهْيِمْحُي اَم اهِظاَقْلا ْنِم ذج ْمَلَو ِتاَوَهّشل

 نيتفاقرلاك) لَو ِتاَذّلل و عقلا نف ب مق اذ ؛ ْتْوُكَلَمْلا هَل َفَسَكَْاَف ٌقِئاَقَحْل

 ؛ دلل مَع َيِبَحَو ٠ اهَتحَّتزأ انتي داَعو يحق هيلع ءاَيْشألا ِتَلْعَتْسأ « (ىَوْلَحْلَاَو

 . ِرَصِبْلا ىَلَع ْئَمَمْلآ ُقِلدَتُهَّنأَك رَصبْلا ىلع ُباَجِحْلَ

 مصتخُملا ْيَدَي َّنْيَب برض دقو لّبْنَح نأ َدَم َدَمْحَأ اتخْيش ِرْبَص ْنِم ُبَجْعَأ لارا ال ُتْنكَو

 مَل هنأ ةكَمّسلا ةملك نم نآلآ ُتْمِلَعَف ؛ هيأَر ْنَع ْلَوحَتَي ملف « ''اهْيَلَع يشع ىح ٍطاَيْسلأب

 نفاق ء هب نقي ملف ٍنآرْقْلا ٍقْلَحب ٍلْوَقْلا ْنَلَع َمْيظ لآ َماَمإلآ اَُداَرَأ دَمَو ۲۱۹ َهَنَس يف ادم ناک 00(

 ْبجُي ْمَلَو مَكَص الف ‹ مصَنْعْمْل ْيَدَي يب برص هن . وْيَلَع َبَعْشَو هلْ داود نبأ نبأ ئضاَقلا
 ِهِيْرَض َْلَع ٌمدَنَو مصتنُملا هَقَلطَ



  oAملقلآ يَحَو 1)

 وه ولو ۶ آلآ ٍرْبَّصلأ ْىَتْعَم ٍرْبَصلِل َفَرَع الر . بزضلا نت بشل وت يف لج

 ؛ َرْيعتَو ملال ٍناَسنإلآ بز بغ زار ٠ َلوَحَتو عجل ٍنانإلا َرْبَص اذلَه لع ريَص
نو 6 نيكل قبو نسل تاب نت لت نف عنو لكل

 / 

 سرم
 ^TT S تكي ع

e 2 2 5 3 ا 3 3 

 ر لا َناَكَو « هيلع 0 مو رس جا مل
 ع نسي رخ

 ِتاَناَمَأ اَهَنْوَرَي مهكر « َلِياَضَف ْمُهَلِئاَصَق َنْوَرَي ال ٌمْوَق ِءالْؤَم

 ُكِلْمَي الو « شآ ِدَيِب اَعْرَر ممألا يف نعد مهم ؛ اجلا هذه يف اهنياك موي نبل رثأ

 محلك اّلِإَِدْيقَعَو هيأَ رْيَغ ىلع اتش ڈنر وه هو مصل ناك امو « يمن غزل

 . حالا َرْيَغ يرث : اَلا رجس لقي

eve 

3 3 3 

 E r < ho aaa ع كعلم سو وم فره كي
 و سفن ىف لوفأ اأو نيتفاقرلأ تذخأو : نيكسم نب دَمحأ لاق
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 ر اتت سا هنت يلا شا لعخأ نال العلو « يأ ايي

 . ةّقئيعْلا ةيذخألاك ال
4 

 نيتَيثَرلأك هيدي يف اَمُهَمْئَأَرَو « حْيّشلآ رس نيالا ِنْيِتاَم يف نأ ثنسخأ يتلو يف وے

RSقي اذه نة ان رت  

 هب لفط اذه « ْيِدْيَس اَي : ْتَلاَقَو ليدل ىلإ ترَطَتَف « ّيِبَص اَهَعَم ةَأرْنآ يني

 امانا ل ةرطَت فلا لِ رقت . "ذآ كمت ايش ُهْنِمْطأَك « عْوُجْلأ َْلَع هل رَ الو

 فل نأ ام ْلَب ؛ اَيْنُذلا نع َنِْعِطَقْنُم (ىّلاَعَت) هلآ َنْرْدْبْمَي باع فلآ عوُشح اَهِِف ٹبسح

 ناب ماج مت بص ِنْيَع يف ُنْحَ يلا ةدجاو ةر سالا اذا نأ َنْوُعْيِطَتْسَي ٍدِباَع

 نم اَهاَري ْنَم ِنْيَع يف « َنْيسِدقْلا ِهوُجْوَك ٍلاَفطَألآ هوجو لَم ا هلا ةّدش نإ . ةَمْحَول



 0۳۹ يعفارلا قداص ىفطصم

 الآ ملقا ف نم الإ موماطتلاو يمال ا ءاَلْؤَم زجل « ِتاَهَمَألاَو ءابآلا

 هاير اَي ! هاير اي : ُلْوَقَيِْيِن صب هلاکو ْمِهِدَحَأ هجو رهي 2 يناس

 اَهَسْفَت ضرْعَت ضْرألا ىلإ تر هَل نأ يتيح ّيَلِإ َلْيْخَو : نيكس ب دم تخ ل
2 

 اًذنَم يف اهب درومي ْمُهنأَكَو « اًهَنْوُرِصْبِ ال ْْمُع سالار دم أو فشلا ذه عيشي ْنَم َْلَع

 0 ل ل

 تعم يبق ي اًمُهَل ذجأ ْمَل يأ ريغ « ٍسْمَأ ذم ِناَعِئاَج اَمُهَو اَهَنْبَأَو نتف ُتزَكَذَو

 ْتفَقََو لق نَع اَمُهطَقْسَأَف « اهلفطَو ةباَْحُمْلا ةأزمْلا وذم تعم لب ؛ دولا ج ذل
 ء َءاَرْفَص اَلَو َءاَضِيَب كلم ام ندو ؛ ك ِهطأو يح : اًهَل ُتْلُقَو ةأَمْلِل ىد

 اًمْيِف ْتْمَدَقَتَل يب ُةّلَخْلا هذه اَلْوَلَو ؛ ما ع لإ وأ و نعل قرد يبن

 دن کا نق لع مع نو ٠ يطل جو قرفأو نات تتت . بغي

 . ِةَمْسَبْلا ائتغَم ِةَمْسَبْلِل الو « ِةَعْمَّدلأ ىَنْعَم ِةَعْمَّدلِل ذج
< 2 

Eu. 

 ْيِوْطَي ُقِيَدَّصلأ ركب وُب أ دا دقق  اًماَعَط بأ مک نإ يطا اَنأامأ : ْئِسْفَن ف ْتْلُقَو
 اَنِيَوَرَو ْمُهَءاَمْسُأ اًظْفَح ْنَمِم الر نال ناكر ‹ ٰيوطَي َرَمَع َرَمْع با َناَكَو ؛ ماي نس

 ؟ اَمِهِب ْيِل فيك و ؟ ينو ْيِدْقَع لب اهب ةأر ن ْنَم نكلّلَو ؛ ْمُهَراَبْخَأ

 اََسْفْنَأ اَنْمَعْطَأ ْوَل » : خيس ةميَك ْثْيِيَن تنك ْيَنَأَكَو « ٌضفُْم ربكم ااو تيم مر

 امري ييف ثلغشو اَهْيلِإ ْيِرِطاَح ُتْفَرَصَو اَُّيْرَكَذَف . « ةكَمَسلأ ا اذه
r 

2 

 ٌةَجاَتْسُم اَيْنُدلأ هذه ٍدَمَو '!َلْئاَضَق َسْمَح ُتْمِرْحَ نين عجب ةثالث ُثنَبش يشأ نأ ول :

 ا ست من اذ لي ناعم ينل دو. تل
 وو انك لك م م س
 . ٌتْعَبَص امك الإ رْمَأل أ ُمِيَععْسَي اَمَف , اذكلم نوک

 ةيحاَن ُتْلِمَف « ىَلْغَألا ئَحّضلأ ٌتْفَو َكِلَذَو ِءاَمّسلآ ىف تطأ دق ُسْمَّشلآ تاكو

 نسخ هذلهف . اًهنبأ يشو ٠ ةأرملا ولك يش مل ؛ ونبأ عوجو « ويزن عوُجَو «هعزج : دنر )«

 ت



١ Of؛ ململ يو  

 اکر ايلا طب ْذِإ َكِلَذَك اف اما مَ الا عب يف كم طاح لإ ُتْسَلَجَ
 : ْتلُق ؟ نَئِغلاَو ُرْيَخْل ١ راد يو اهله َكَسِلجُي ام ! دكحم اأ اي : لاق « اسر ٌراَطَمْسُم

 ؟ ٍرْضَن اأ اي ةَكَمّسلا تجرح َنْيَأ نم ! هللأ ناس

 كلاي اَهُثذَحَأ تقلا َنِم ٌَروُرَص نِعَمَو « َكِِزْنَم ىلإ ييرطلأ يل ْينِإ : لا
 اق «وِلْهَأ نم ٍدَحَأ وأ َكِيِبَأ َلَع سالا لیتی لج اذ « كَل اًهُتْنَدَتْسأ ُمِهاَرَدَو

 : َلاَقَف . كأ دنع هنو هِربَح ْنَع هْلأْسَأ دعم ْتْيَسَمَو . َكّلدَأ نأ : هَل تلم « ٌلاَمْحَأَو
 ُلاَمْلآ َرَسَكَنأَو َسْلْفأَف « كس ننال نام قزاز دك ؟ قو « ةّرْصَْلأ َنِم جات هن
 ‹ ةنخملأ َدْعَب َرَسْبَأَو « كانه ةراجتلا ىلع هرم َحْلَصَم « َناَساَرْخ ىلإ َةَرْصبْل كرت مئ

 : لَك نأ دار « ةَّرْصَبْلَا ىلإ داف ؛ ىئِغْلاَو الب ُهُدَج َلَبْقأَو ٤ نالا ةن مطا

 . اَاَدَهَو فارع َكِلَذ ىَلِإَو « نس يالا ِهِذلَع يف حري ناك ام هيلو ٍلاَمْلآب كءاَجَ

¬. 
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 هريس ل م و ا و ا 52 oa هره تيكر
 : ثلقف ! ةلْيمَج لاحو مج لام اذإق يراد ىلإ بلقنأو : نيلم ْنْب دَمْحَأ لاق

ef rf 5-3 1 32 

 َقْلَي ْمَل َلُجَرلآ اَدَِه نأ ولف ! ٠ ةَكَمّسلآ ٍتَجَرَخ ام اَذلَه اَنَسْفَْأ انْمَعْطَأ ول » : يشل
 روم توا هل r 5 e e وو هم ہک 0 ٠
 ئدتفأ اَمل « ةعاكلا هذه يف « ميل اندم يف « قبرا زله يف « رصن ابآ هجو ي

 ؟ َةَنَس َنْيِرْشِع ِءاَرَو ْنِم اتمه فْيَكَف ؛ حس وهو حا هَفرَْي ال اروم يأ ناك ذقف ؛ لإ

 ةَأزَمْلا نَع تحل الإ م ج يِ نک مل ۽ ٠ امن هلع نرخ الل لني ثل

 هيرا ُتْلَعَجَو ٠ لالا يف ُتَجنأ م « اًقْرر اَمهْيَلَع ت َرْجَأَو اَمُهَتْيَمَكَف « اَهِنْبَأَو َةَجاَتْحُمْل

 . ْثْلَئاَتَو ُتْلَوَمَت مت لح نشا لو ف6 لي فو ناتشإلار طي فذ ْرْعَمْلاب

 يتانَسَحِب ةكئالَملآ ٍتالِجس ُثذلَم ْنَق ذَق نأ یبرسو ‹ ئسفن ينبع ذق دق باكو
3 

 ت ا ماو -

 الا نت نفك تنی أ ٠ َنِِلاَصلآ يف هلأ دنع ثني ذم نوكأ نأ تجر

 , ٍبِبِمَّصلا ِناَسْنإلا ىلع مَظعَألا ِنْرَكْلا لرم لرل . ٍضَْب يف ْمُهُضْمَب جْوُمَي ُقلَحْلآَ
 ! مَآ نب َرَشْحَم اي : لومي َحِئاّصلآ ُتْعِمَسَو . دل ذه نم ةع لگ ن آن
 ق ْمُهَئاَدَب َدَبَأ ْتَعَسُو دقو سالا تيارو . َمَدآ ْنِم اَهْلَعَجَي مله هنأ ھل اًرکش مئ اهبل تدم

 هم 2 ع

 ةَئْيِدَم ر رز ع نيتك لح ات لت و لع أ اج



 0:١ يعفارلأ قداص ىفطصم
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 ! ٌتاَيْرْخُم اهلك

 ¢ ٍةَمِك یف يَ تاس تلج ٠ نامعا نزول يب ء ءْيجو . ٌنْئِزاَوَمْل تعض 1 : ُلْيَقَو

 أ

 امنع « تاسلا ڪَرَ ثالجشلا ن ناق , ئرخألا يف ٍيكَسَح داوس تا

 aT: e ا

 م اوم 4

 ر ع لك تخف نق . ةفقضأ تف اقم تسلا ةن کلا نول رع

 مَلْسَي لق ء اه امرْيَغَو ساّلآ دنع ةَدَمْحَمْلا َبْحَو رْذُرْعْلأَو ِءايَرلاك : ِسْفنلأ ِتاَوهش نم فح

 لع ةد ت لاو ٠ يل میلا ذإ یک ع تک یک ني
e7 

yy frp Ep sS 8 اذلَم يب : ليقف ؟ ءْيش هل قبي ملأ : َتْوَصلأ ٌتْعِمَسَو 
 ةْرَمْلا ىلع امهب تْنَسحَأ نال ِناَدَقاَقْدلا اًذِإَف ٠ ّيقَب يذلا اذنَم ام ىَرَأل ٌُرظْنأَو ٣ ەم n رە 2 سس و باج 7 7 ّک و

 3 تبا ! انبار

 : ضزَألاَو ِءاَمّسْلآ َنْيَب اَطقاَس نكي َنْيح ماَمَعلأك اًملعُم ايش اَمِرْيَع عَم نارمل يف ةاَهَتْيَأَرَو
 س

 . كلَ يف وه اَلَو هذه يف وه ال

 « ْيَنَع ْتَْغَأ امف ةدجاَو َةَيْرَض راند مپ نسخا تنك ْدَقَلَف ؛ كلام ْي

2 ir 3 ےس TSTر  So rf “ert2 و  
 رصن ِْب نازيم یف اًَمهباَوُت فصن َراطدقل : لئاقلا تعمّسو « ناتقاقّرلأ ٍتَعِضْوَو

 َدْيَب . ْنَوْهَأَو لَ تعا أ دکل يتم همز وأ ی ها « اَدْئِدَش اَلاَدِجْنَأ ُتْلَدَخْنََف . داّيَّصلأ
 " L2و ےل 9

 0 قب : نيك ؟ هع هل ین 5000

 ميش وه اذ | مول هب ر يل نار نج ا ا اذنه اَم ٌءظْنَأَر

 َتَبِتَو . ةّيِوُسلَأب اتلدتعأ ىَتَح ا ألا عزت دي كرب خا. قاتلا ف عصف

 0 ٍةاَجَّنلأَو كاللا َنْيَ « َكِلَذ ْىَلَع ٌناَرِيمْل

 . اًذلَم قب : َلْيقَق ؟ ءس هَل قني ملأ : َتْرَّصلأ ٌعَمْسَأَو

 ْنِمَو « اهسفن يف ٍفْورْعَمْلأ رثأ نم تك َنْيِح ةئيكشمل دل زتلا كل خشم اإ ثق
 س

1 

4 

 . اَهّنأك تُمْطَف ‹ ْثَراَقَف ٍناَرْيِمْلَا يف اهني ٌةَرْغْرَع ْتَعضْوَو . ْيِلْمَأ ىلع اَهتبَأَو اه اهاّيإ ي ير اعْيِ



f o م يم يو هم كرس سرر oT 43 ef 
 اًهْنأ يسمن يف و ةجللا نم ثجّرخ ذق راه ةكمس اذِإَو ؛ رحب ةَجللأ تخت نم « ةَ

  eS aosيس 3 هرم م  1 seعم ل عم يك 1
 ىتح « حجزت لارت و حجرت لاو ‹« مظعت لازت ال مظعت تلعجف « عر ّدلأ كلت ور

 اجت دق : لوق توصلا ُتْعِمَس ! و م 201

 ِتَجَرَخ ام اذنه انَسْمْنَأ اًتمَعطأ ْوَل » : ٌلؤقأ انأ ادق « اهل ْتْهَبَتْنا ةحْبَص ثخِصَو ر ع e e e E 6ر

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 « مهيب ضاقتسَو « (عْلَب) لأ يِ ةَكمَسلا ُثْيِدَح رشتا : ٍنْيِكْسِم ن ؛ ُدَمْحَأ َلاَق

 ا وسو ِتْبّسلأ ّمْوَي ْمِهْيلَع ُهَيْصَصَق ُتْنُكَو

 ةكيدَمْلا وذم يف َكنَأكَل ! ُدَمْحَأ ا : َلاَقَف « بارت بأ هبحاص هعَمَو (ةكألا ْناَمَقَل) َفْسْوُي

 ل کک عیش نک ۱ وک نیک يف سائلا مي الق ليل َمَلَط رمق
 َكَتْظعْوَم أ مُهْنِم ِدَحَأ لاب ىَلَع الو ٠ ٍلَبْتَح آو رش الإ تنَدَحَت ذنم خب ٍلْمَأ ةئسلآ

 . َكَئْيِدَحَر
 ر

 لْثِم يف َنْيِحِلاَصلآ ْىَلَع ٌمالَكْلآَو

 يف نأ مفلح نيل ءالَ نع وصلا عقوتت قزم“ راب ٍلْوَقْلأ يف َسْيَلَو ؛ ْمِهيِناَعَم

 « ئَرُي اَل ُتْيَح نم وح اَمِبِف ُلَمْمَيَو ١ یر ُتْيَح ْنِمهلَوَح ام ٌءْيِضْب : روثلا لح و ةّيرشَلأ
 تدحَم تعد كَل لرم تشو . لار وقل هن يباب يفق « َدَعَفْنَمْلاَو لاَمَجْلَأ هِرِهاَظ ْيِفَو

 . ِثيِدَحْلأ نم القَع سائلا طْأَف ْبَمدآ لوم كلو « سائل

 ىلإ وم ٌرُمْسَو « مهقئاقَح نم برف َتْيَكَحَو َتْفَصَو ام لْثِم

 د 1١
^( 

 دلو 3

 ةنسلا ءم515 طابش /رياربف ۲٤١ = ه ١864 ةنس ةجحلا وذ ١78 « ١ : ددعلا « ةلاسرلا )#( 

 . ۲۸1 ۲۸۳ : تاحفصلا « ةعبارلا
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 : لذ سلجم يف ُتمَلَجَف باث ب أ ََمَدَق « َرْضَعْلآ اَنْيَلَص امف : نيسم ب َل

 ةقيرطلا ىلع ٠ ِهراَبْخَأ ْنِم ْيِل طَقَس اَمَو ْيِفاَحْلآ رش ْنَع َتْيِدَحْلآ َنْوُدِ د نِماَّتلأ یب فتهو
 ا

 اَ مَا املاك هوي داو « اش هَمِحَر) تز ركذب تادا « لبق نم اه اهب ْمُهَْنَدَح يلا
E نف الإ هِرْبَق يف لْصْحي ْمَلَق ٠ ؛ ولأ ةالص دعب ةنزاتج تجرح ذإ « ةَس َنْيِعْيَسَو سمح 

 مولاي لا رارشأ ني ها هديك لَ يللا نِ منيل يف اتام ل
 هرم ۶ 1

 ةا 57
 ربل الإ لكأَي ال ناك (هآ ُهَّمحَر) اًرشب نأ : ”ُيِِزاْعَمْل ٌنْيَسْح يئَدَح : تلق هن مخ كر ا اک ا مو هو عكا يك هلاك هوس مك ل م

 ي َكِلَذ يف ُلْرَقَي َناَكَو « رَسيَألا لكلاب ةاّيَحْلا ةَرْوُرَصِل َءاَمَََأَو ٍتاَهْيّشلأ نع اَعُدَوَت

 ُركْذَأ َلاَقَم ؟ َرْبُخْلا ْلُكأت ِءْيَش يَ هرم َلْيْسَو . ِةَمْقُل ْنِم رص ةَمْفْلَو « دي ْنِم ُرَصْفَ
 ِهسْفَن ىف اًضْقَن ام ىر َناَكَو « ْيَرَرَتي ْمَل هنأ َكِلَذ ْئَلَع ُهَئاَعَأ ذو . اما اًهَلَعَجأَ َةَِفاَْل
 وَل : مْوَي تاَدُهَل َليقهن َريَغ ؛ الأهل أ اهم : ءا ذب يح نإ دعنا َماَمِإلَأ لصق تح
 هذه ْتَناَكَف . اهب ُمْوُقَأ الو ََّحِب ةَجْوَرلأ َمْوُقَت نأ فاح : َلاَقَف . ٌكُكنُت جَ َتْجَوَرَ

 ىف َبْغَر امل هَّلِإ ىتح « ِدَحَأ ِءاَقِل ْىَلِإ ئَعْسَي الو « اَدَحَأ ُلِكاَوُي ال اذنه حم ناكو

 اًعْيِدَص َناَكَر لا َنْب دَرسألآ) ِهَْلِإ َلَسْرَأ « (ٌيِحْرَكْل ٍفْوُرْمَم) مِيظَعمْلأ ٍدِماَّرلأ ةاَحاَّوُم

 َكَهِفاَشُي نأ ْيِحَتْسَي َرْهَو َكَئاَحاَوُم ديري ِثراَحْلَأ َنْب َرْشِب نإ : ٍفْرُرْعَمِل َلاَقَق ٠ اَمُهَل

 الإ ؛ اهب ُدَتْعَيَو ايست ةو *أ كير كب امن ل غنت نأ فاس كبر نسر دقو « كدب

 يبو كَ َنْوُكَي ال اهيناثو « َكِلَّذ َرهَتْشَي ْنَأ تحي ال هئ اَهّْلَوَأ : اًطْوُرُش اهنف ُطِرَْشَي هنأ

 . ةَنَس َنْيِْنَسَو يسن نعش هجر تام (01)
 . (ُتْوَمْلا هب ۽ ميلاپ » : ني الدب اَدَه يف » : ٍلْضَألآ يف )0:

 ْنِم شيعو لزاما لَمْعَي شب اكو « رشي ايو الم نيس اكو  لراكتلا لمع ىلإ اب )۳(

 أ نم نتضأ نيا يف هك نإ + كي لمآ ١ ي اه: رمش مغ ننال مالك نيو ٠ اهي
 . هلأ يَمَحَر اوُاَك اكلم . نيل ني ةَدْجَملآ
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 کو

 . ٌةاَقالُم اَلَو ٌةَرَواَرُم

 يف ُهُرْوْرَأَو « اراه الو اليل هَِراَقَأ نأ بح ْمَل اَدَحَأ ُتِئَْحَأ ادق انآ اما : ٌفْوُرعَم لاق

 نيكو « ُهَتيَبَو ينب ةَوْحَأ رشيل ُدقْعَأ انَأَو ؛ ٍلاَح لك يف يفت َلَع ُهدِئْؤَأَو ١ ٍتْفَو لَك
 . َيَتَراَيز رك َوُه اذإ ايف ْيَقتَت عضاَوَم يف ْيِئاَقِلِب ُهْرمآَو « ُتْيَبْحَأ تم هرز

 ُدَحَأ هله ال « َداَدَْي يف اًفْوُرْعَم رْشِب ِرْمَأ نم هلك اًذنَم َناَكَو :.ُيِلزاَعُمْلآ ٌنْيَسُح ل
 ُتْنُك َنْيح ْيِبَجَع را ناک اَمَه ؛ ِلْيْثَح ِنْبأ َرْيغَوَُريَغ ُماَمِإ َداَدْعَيِل نك ْمَل ْذِإ « اًهِلْهَأ نم

 رتشأ : َلاَقَو ّىَلِإ اَهَمََدَو هك َءْلم َمِهاَرَدب َءاَجَق َماَقَف « (ٌيِلِصْوَمْلآ ُحْنَق) رار دَقَو امو دنع

 . ٍبِيِطلَآ َّنِم دج ام َبيطَأَر « ىَولَحْلأ َنِم دج ام بْيَطَأَو « ٍماَمطلأ َنِم دج ام َبيطَأ ا 1

 َوُهَو ! ةداَبِع هذه كرت : َلاَقَف اَمْوَي ةَهكاَقْلا ئأَر يذلا َرْهَو « طق َكِلَذ َلْدِم ئِ َلاَق امر

 . “ةا تج بر ام اذن اََسْمْنَأ اتْمعطأ ول : داّيَّصلآ ٍرْضَن ْيِبَأل لاقل

+ 

= 

e 22ا قە 39 2 موو  oد  . 

 ِهِطاَسِْنَأب ناك ٌدْهَح ْيِل اَمَو وْيَلِإ اطسَبنم هت هَتْيَأَرَو « ِهِرْيَغ َمَم لكَ هن هَنْئَأَر اَمَو هم
 دَقَو . ٍدَحَأ ىً مم ع

 امل لق : داَدَحْلا َسِرْدِإ نم ُهَمْمِلَع « ٍِلبْنَح نب َدَمْحَأ ِرَبَحِب راها َكِلَذ يف تريخ تنك

 نِ يَ لام وإ لوح ٠ ويني نإ َفِرْصَو مصمم يدي نب برص نأ دغ تخوا تار

 م ا GS ‹ اًهِيف ٍرْيَخْلآ ٍلْهَأَو َداَدْعَب ٍتاَوَرَس

 قاَحْسِ هع َلَعَجَف ٠ ّلَقَأ نم ِءْيَّسلأ لَو « ِهِرَسَْأ نم ّلقَألا ْىَلِإَو « هِرَسْنَأ ىلإ جاتخُم

 أ ا مامإل ل لاق « راند فلأ رفح ناك « مزيل كلذ يب ةَ ام بشي

 بح ىلإ ٌجاَمْحُم َتْنَأَو و املأ اَذكَو اذ مولا َتدََر ذَق : ا . ديب ال ام باَسِحِب اُلْوْعْشَم

 . ُاَتكَرَت ال اتات امنو « اتا مَلُهاْبَلَط ول ! مَع اَي : ماما لاَ . یاد نم
 ا

E 2ناي  

 ر ے0

 : وب ْيِرِطاَح َنَلَعَت دَقَو < يذلا ينص يف ركدأ أر ليلا كلي ثني : يلراغملا لَ
 ةَمْيَقَحْلا فرغأل َيِنْمَذ دو ْتْلَعَجَو ؟ ُلاَحْلا هذه ِءْيَش أَو ُدَعَم ُلاَحْلا ِتبََقْلأ فيك 25

 . « ةَكَمّسلأ » ٍلاَقَم يف اذنه رم 5



 040 يعفارلأ قداص ىفطصم

 موق نأ مَع أو عفت ىلع منيتلا طلت ةرْْرَصلا هزم هلع تطلَس تل هيلع

 اًهِْمَر « رفقا ّنِم الإ ُهَنْوْمّلَعَتي ال اَم اَهْنِمَق < ‹ ٍبّنُكْلا يف ْتَسْيَل ةَباَحْوُر اًمْوَلُع

 تاللا نم ُهَْوّْلعَتي ام اهم سيل ْنكلَلَو ؛ اهم ٠ اَهئمَو ٠ ِءاَلَبْلا نم لإ ةَتْوُّلعتي ال ا

 مح « ٌةقرْغَم اهب الو ليا اهْيِمَج يف سل ريك ماذا نإ لَم َبمْدَو ۽ ٍتاَوَهّشَ
 ُلَقُْي ام يف َطَلَْحآَو يسد َلَقث ذو « ٍضْيِرمْلاَك مئات ٍرْكفْلآ حْمَو نِ اَنَأَو « ياتي َيبَلَع
 ا . ُلَقْعُي ال اَمِب

 لك عنج يف يالا أ َقَلْطَأ ْدَقَو « ةَمْيظَع بدم ركح ارا اًكِلَم تیار ام لوا تیار

 لاف

 ر

 ضاَرَقم ِهِدَي ْيِفَو ِهِرْئِرَس ىَلَع َسْلَج دق ذَق هيأ مث « را لك نم مهب ء يجف « ويت

 + اهيشج نق اعدل يَ تعض ذل نيم يع یل انک دَ دق ٠ ٌمِيِظَع
 ٍضاَرْفِمْلا ْيَّقِش ْيِفِعْيَمَدَق ْىَدْخِ َعِباَصَأ عضيف كلوا ْنِم لفصل لوا ُراَبَجْل ام َناَكَف

 ؛ يلع يشف لفَطلاب يمي م , طلا ئصقمْلا ُضرْفَي ام عر رثا يه اذ « اهضرقيق

 يَ الإ كيما الو كلذ َلُك ئَرأ أَو ؛ نْوُحْرْصَي ُلاَفْطَألَاَو ٠ ُهَحباَصَأ ريف ُهَرْيَغ ُلَواَتتَيَو

 . هضارقمب هلع ضفاف ظَِمْلا اَذنَم هيف يضخأ نأ عطس ال ْثْيَح < ْنِم راّبَجْلآ اذنه ْىَلَع

 : َحاَص ٍضاَرْقِمْلا قش َنْيَب لفطلا ْمَدَق ٿَءاَج اًمَلَف « اَريِغَص فط ذاب ُهتبَأَر مث

 E يل يي اي ! ٌتَراَي

 اذه : فهي اًمِتاَع ُتْعِمَسَف ؟ نفط اذه ْنَم : َلاَقَو ظِيَمْلا نم ُراَيَجْلآ َريَمَتَق . َةَصْخَر
 هلآ دنع الْعَت ةف ةيفاَحْلأ همدَقل َنْوُكَي نأ ضرَألأ يف ِكِلَم اَت غلبي ال ! يِفاَحْلأ رش ند م6

2 

 ر هتنيدم
7 2 

 ةيغاطلا اًذنَم ْنَم : هَل تلف « ىَرْقَتَو اًحاَلَص ههو "ارضي لج یتیم ىلإ َناَكَو

 ؟ َةَّصاَخ ٍلاَمْطَألأ ماد َضاّرقِمْلا ْذَحَنَأ ملَو

 ىلع ةايَحْلَأ لْهَأِل ُهُمْسَو اذلَحَو ٠ شعلا لذ َوُه َراَبَجْلآ اًذنَه َّنِإ ! ْْيَسُْح اَي : َلاَقَق
 اع هو اک ےک 2 ىنألا اع ٹرک اَم لآ ةا ی تاير 5 55
 رفاح وذ هناك ئتح ٠ ضزألا ىلع بدي اَم لَا ةَمْيهَبلا تعم ناَسنإلا هب قَمَحُي ‹ ضر 1

0 
 د

u 1 1 نم الدب ا و رأل ميلا يف 0 جاو 
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 ُضاَرْقمْلا يف ْلَمْمَي ْمَل ٍلْفَطلآ اذنه لاب امف : ْثْلُق
 ْمُهَو « ْمِهِماَدْنَأ تخت : ألا أ هن يمال وأ ق مکا ابي وش نإ لاق

 هنت يج يآ ا ٍتاَوَهّشلآ ةعييط مح ىلع ةّئزاَنإلا ةرذَقلأ ٍتاَبنإ ةايَحْلأ هلله ٰيف نْؤُيجَي
 دْفَع يف َكِلَذ ىلع ماقتا « انف َدَِرَو ِتاَوَمَسلا مه ْمدَحَأ م ىا انو ؛ نذل ةع

 ةَرْدُقْلا هتراتخا يوق ٌلْجَر ُهّتِكلَو « سائلا هفصي امك ٍدِماَزلاِب َكِلَذ َسِيَلَف « ِةَداَرإ ةو
 يف مسجل ةَحِلْسَأ ٌعَورَألا ُلطَبْلا لمي امك < ةئحاطلا اَهكِراَعَم ْيِف سما ةَحِلْسَأ لمحل

 ىَلَع وب ئَمْرُي اَمُهالِكَو « رَ وق هئم ملعب َكاَذَو « نه نم هلع 4 اذه : ةَيِماَّدلَأ مكِراَعَم

 وهلئاضف رخو < ةَوَقْل ذوُعشلا , هلئاضف ُلَوَأَف ٠ ةاّيَحلا ّنِم رحتسملا ولأ داَجْيِإل ٍِتْوَمْلَ

 ص . وقل داَجِنإ

 ب دفع

 #3 د 3#

 كيب ضْرَأ ْيِف نأ اد 3 ئَرشأ ١ ةَبْرَض ئسأَر َر ىلع ُمْوَنلآ ب برضو : ٌيِلِزاَعُمْلا لاق ل

 لَعُش ئَرأ تْلَعَجَر « ٍضَْب يف هضغب برص ُدَوْسَأ فيك ناخ اهل ع هتْرَأ دق « ةَتخاد
 0 و ا

 د! : ُنْيطاَيّسلأ ُمّه ِءاَلُؤَه نأ ْيِمْهَو ٰيف حقو , ٌهَيَح ٌماَسْجَأ اهنا ءيجتو بح ارم
 هم ع ده

54 

E 
 ذب لكا ذقل « ضزألا ىَلَع ُءاَمّسلآ ِكبَيْلَف ! ئَرْشُب ا : لوق اَحِراَص ُتْعِمسَو ؛ ُهدْوْنُجَو
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 دَر « اَهُوَدَم و اَهُرَجَح هن ىَتسآ نأ دَْب ئَولَحلا يطأ ماعلا ٍبيطأ ني يفاَحل

 * اذنه ّنِإ ! روبنز اي َكَلْيَو : هَصْخَش أ او وص عتشأ ٌحِئاَص ُهَضَراََف | اتو

٠. 
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 ؛ زذي يوب اه يل غال ألا رخ دعو ادن ويك وک نم يك

 ّلَعَف ام هَل َنّيَرْيِل بلقلأ ئمغألا (َيِِزاَمُمْلا) اده ُتْدَقَد نف ءوِسَْت َْلَع ُهَطْلَس ٌتاَنْعِ
 او + مز ةو« اًعَوَو ادفُذ «ویجاح یل ري تأ نيم هَ هدر ْنِم ٍلبْثَح نبأ ُدَمْحَ
 شت هجن زأ راغ وأ دخت َدْحْحَيَف ٍدْهّرلأ ةَرهش : مسفن يف كرت ي ْنَأ ْىَسَع : ُتْلُقَو ؛ ةَداَرِإ

 يآ كك الا از ذم الخ ي را ان « ذل سوس لب مل كلذ نم ي در

 کلک خش لأ حم فح اَمَك عَرَولا لهآ م عيونو ١ ْيِصاَعَمْلا ِباَوْبَ نم ْمُهَرْيَغ

3 



 ه7 يعفار لأ قداص ىفطصم

 داي يَح اصح سفت ٍتاَوَهَس ٍلْعَج ىلع هوما يطأ دقق « ازا هيَ لجو َلُجَول
 َسْيَلَو « باكل لَكَ ِةَباَكْلا ِْفاَهتْلَعَجاَذإَو « دلا لَ دل يفر 0

 ا ا فقتي يلا ره ديال دال

 َدِهاَرلآ نكر . ةّيِصْعَمْل کلا م اهي ةَداَبعْلا ُلَمَع اهل ُنْوُكَيَو « ٍقْمْحْلاَو لذا ٌفاَصْوَأ
2 

 ةليغب امت « رقع هقحب َءاَضْعِإلاَو قب ب َرظَتلآ ِتَمَّلَحت دق اَنْيَع ءايشألآ ِهِذَم ْيِف َراَدَأ نم دارا

 ٌكلذبو < لآ ةَرْوُص نفاذ يَ ىم الو « ٍرْيَخْلا ةروص ْيِفهْيَلَعُهاَنْسَيَلْنِ رسل تعم

 . ةَينَدلأ اَهلْزاََم ْنِمُهَعَصَمْنَأ ايدل ِتَءاَشْتْيَح يف ال « ة ةَلْئَمْلأ نم َءاَش ُثِيَح يف هست عضَي
 هم صرع

 ت 2

 ولعب ةَمَّللآ ِنَحَوِهِسْفَن ْنَع ين ريو َنِيَسَوْسَو اهب داي الإ ٍتاَبيَطلا هذه رب د َلكَأ اَمَو

 لع ايلا ذه ؛ هغ طرعل هت دف ىلإ كلذ مرتو لمَ نبذه ر هَبَجْعَأ ولف

 بؤي ابو ؛ ِهِدْذِج ىَلَع ندب امك « ماَحطڀ اًماَعَط ِِفَْج ْىَلَع رب ذو « ٍضْيِرَم جالع ُهَسْفَ

 . اَمِهِدَحَأ ْيِف لجل ةّوْهش الَو

CE 

# 0 3# 

 لثم ِهِطَسَو ْيِفَو < « ٍمِيِظَع واو يف ينير « ئَرْخأ ةت ََّلَع مولا لم و : لزاغْمْلَأ َلاَق
 نبأ َدَمَحَأ ربح < ِْيَلَع صفا رشب عم تنئَأَرَو ؛ ٍضْعَب ىلع اهضْعُب مكر دق ة َراَجِحْل نم د دوما

52 

 يدار يف انه يهو « راتيد فلا ن َنْيِسْمَح اَهَنْوَُسُي سالا َّنِإ ؛ َكَحْبَو ظنا : َلاَقف ؛ لب

 . رهذلا رخ آرب تالو ةع مخا تاَصأ زل رجح تأ دوطن ونامل
5-7 3 

 سحاب

 رامي تنك اَ « ٍةَضِفْلاَو ٍبَمَذل يِ هرَمْوَج ال ل ٌلاَمْلآ ُهَلَمَْي ام َوُه ب ات َلاَمْلآ نإ
 ُبَمَذ يه ُلِئاَضَمْلَاَو ؛ ٌءاَوَس َكاَتُم ُتَمَّذلأَو باتل « َكِبَهَذب ايش كعب ْنَم ا

7 

 لِئاضفلاب ُهُدَجت َكاَنْهَو « َكِئاَقَب ¿ن ْنِم َرْثكأ ىقبت ال تل كايند لاَمْلاب ُددَجَ اته ؛ مخ و و

 رة نی تع

 تأ رو ريف فف ِتاَوَهّشلا عاَميْجال ةَ ٍلْوَممْلا ىَلَع نستلم ئتْغَم تل ئئْعَمَو

 لآ م اجو لقتل ذل نيس حك دق علا ادع وكب اق تخ مح ش

e % 3 



 ( ملقلأ حو 044 ١

 مثلا َراَتْبَّدلأ ۾ DE ماَمٍولَآ سرد

 ( يخول هرب اوُمِرُح «ركتشْلا نع يتلا فرعا رمل اكر اًذِإَو ؛ مالشإلا هبي اهن ع

 باتك يف ابدأ يبأ نيا ءاَوَر : « ِءاَيْخإلأ ِثيِداَحَأ جیرخت » يِف ُنَقاَرِعْل ظفاَحْل لاك

 . [ هلآ يب نَع َركُذ : لاَ « ٍضايِع ِنْب ٍلْضَمْلا ِثي ٍدَح ْنِم اَلَضْعُم « ٍفوُرَْمْلاب رمألا ١

 اَذإ ! ُنْيَسُح اي : َلاَقَف ّحَلَع َنَبْفَأَو ُهْنَع كنا نير كو "ريف نف ملكي نأ ١ َمَهَو

 لاح تَضَرَع دقت تایل لَآ نإ ؛ ةر ذق م هدم ادق يلي كح ارتا
 زجل نركب ال ةَيواَمَسلا سومل هذه ْيِفَو ؛ ةَرْوُرّضلآ ُرذَق يه دنع ت تالا هذه ْتَلَعَج
 . ةَرْوَر لأ و نب الإ زخم دوك + ةزاغت لإ نب رال

 ِءْزجْلأ ةوقب هب اهلك صضذألا اكلم َنيِلَوألا يملأ سز يف يضل رجلا رص

 الَو لذت ال َكِلَذِ ْتَناَكَو « ِتاَوّهَّشلَأَو عاطل َقْوَف مهندار تناك ْذِإ ب را

 ْمُهّلَحَم َنْيِذَلَأ ُمُه ِءالُؤَْمَو  روص ٍضْحَب لإ نهن اهلك هيما ؛ سكت الو فْعضَت

 . اًمالغَأ يف

 . ةرؤّرضلا رذق كلذك وه رات د فأ َنْيِسْمَح دَر َنِإَو الأ ! ٌنْيَسْح ا

5 5 - oF ىمئس مَل ْنِإَو َلاَمْلآ اَذَه نأ ْنِم ْيِسْفَن ْيِف ناك ام ماَمإلا ىَلَع ضرَتْعأ ُثْبَهْدَو : “رس لاق 
 هذلَه نأ تْيسنأَو ؛ ريخلا لامعا ْنِم الَمَع ه هدي ٰيف لوحتي ب ناك دقق «مبش ؟ نم نكي

 ُلَوَحَتَي مالل ثار نح تح يوق فا ذك ْمَلَف ؛ مهس ُراذفأَو سالا حاس يه ِتاَقَدَصلا

 مَا رامن « نشأ ثضقتناَم ْنيَتْحَأ ثذكو ؛ ىتنتلآ اده نيكد يود ف اتي

 . ٍنْيكْسِم نبأ ٍسِلاَجَم ْنِم َرْخأ ٍسِلْجَم يف ديس ناس )1(

(Y)ٍرَوص ١ : نهال « ْمِهِرَوُص ١ : ِلضَألَا يف » . 
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 ٍتمظتلا ِدَكَو سائل ْيِمِلْجَم ُتْسَلَجَو « ثل ثيل ١ ثلا ذك : نكن ةن م ُنْب دَمْحَأ لاَ
 .مامإلا َديِمْلت ملت یخ بلآ عاَجش ب َنَسَحْلآ نإ : َل و سل لآ ضرع ْنِم ٌلُجَر َماَقَف ؛ مهمل

 1 ا ى اأ يد ذل ناک ۽ لټ نبأ دمشأ م

 . ۸۷١۷[ : مقر « « دنسملا 0] © هرَفَس يف ُهَرْيِعَب مكد ُدَحَأ يضم امك ُهَناَطْيَسش ْيِضْنُي َنِمْؤُمْلا ْنِإ»
 هوا معلا ساس 5 7 م هر مم ل مار

 ِنِمْؤُمْلَأ ناطْيِشَو « ساك ُنْيِمَس ُنْيِهَد رفاكلا ناطْيش نإ : وِلْيوُأَت یف ودي نسل َناَكَو
 و

 آه < ع هي او . ET ر 3 5 ع م
 ِنِمْؤحْلأ َعَم َعْوُجَي نأ هَل نكي سَ نه ون 2 أ لكأَي . راع ُرَبَغأ ثعشأ ٌلْوَْهَم

 ع سكس 5 يس

 الإ َلِئاَسلَأ ئرأ ام ! ۾ ا الإ ف الو لوح ال : سنت يف ثلفك : نيكد نيا ل

 تتر ُهَرْنَط ُهَعِمْسُيَو ٍمِلاَعْل َنِم َرَحَْي نأ دارا اإ َسِيْبِإ َنِإَف ؛ لالا اذنه َناَطْيَش
 و

 َتْنَأَف « َىاَتْعَم م ئلَع َكَحَو هَ : هل لوب اَمنَأَك ؛ َوُه َفْيَكَو وه ام هلع لاسي نم لح

0 

 « ةعبارلا ةنسلا « م ١975 راذآ /سرام ۲ - ه ۱۳۵۴ ةنس ةجحلا وذ 8« 1۳۹ : ددعلا ؛ ةلاسرلا » (#)

 . ٣٣۵ ل7808 : تاحفصلا

 : ََلاَمَم يف هياكح ِءاَرقْلل صكفكَسو « ٍلاَقَمْلا اًذنَه ةباتك يف هلق َةَبَعاَدُم (هلأ ُهَتَمَل) نشل ابعاد ()
 . (سييلنإ ب ِةَباَعُد)

 . خل طاش نم نا ۽ ه4 س الم عاج أ ل )۳
 . ةماَمْلأ َدْدِع (ظط) َةَملَك نم َّلَمَلَو : ْمُكَهَتلََو ره : زتطلا (0



O0 +ملقلا ئحو )  » 

 ُلاَقُي َناَك ْيَذّلَآ ُدِباَعْلَا ٌحلاّصلآ ُلُجَرلآ َمُهَو ؛ (”ٍلنَح نبأ َدَمْحَأ خويش ِدَحَأ ةا ظفاَحلا

 نيب راج ُهُدَسَج امنا لاذ يف هفت سايح ِيهاَبِحَو هر نم ؛ (ةَْوُكْلا بهار : هل
 4 ما

 داَبْعْلاَو داَمْزْلأ َءاَمْسَأ نق < ريحا اذه ناسا نظار شاو : ْتْلُقَف « اًْنُدلآ َنْيَبَو هِسْفَن

 لَجّرلَأ امو < ١ شوج اهن مر زانت لأ ٍمقاََمْلا ءاَمْسأَ نبيا خيرات يف يِ َنبجلاَصلاَ

 نع لب ةلماک هما نع ةراَكمْل لمَتْحَي اکر 2 نايل م ِتاَرَمْعْل باص لِ ٌدباَعْل

 لآ ربو ايدل دلا َنِم ىّلحَت ذق هتْْبَسْحَي سالا ٠ ضألا ّنِم ْتَناَك ُثْيَح اهلك ةَيرَسَبْلآ

 ريَغ َرَخآ ماظن یف هناك همس َلَعْجَي ىح 00 ل

 سائل جِرُْي ْنَأ لَكُم هنأ هازل ةَرِجْمُم مو . سُتا ْىَلَع َكِلَذ ْنِم ّقّشَأ اَلَو ؛ هْئاَضْعَأ ماَظِ

 يف بَ اًمْيِظَع اَكِلَم نأ ْوَلَو ؛ فْعَّضلآ ُفَعْضَأ ساّلأ َدْنِع يه نل يِناَعَمْلا َّنِم ِةَوَْلآ ىَوْفَ
o 0 

 َهْجَوْلَأ ره اذه ُهَلَمَع َناَكَل « ضزألا ُبِناَوَج هَل تريح َنَح ِكِلاَمَملآ حْنقَو اًْنُدلأ عنج  eع

 . اهكزتو ايندلأ هذه ةَدَهاَجُم يف مارل ٍبَعَتل َرَخآلآ
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 َةَبْفُع ب ةصْبق ةَصِنيق رماَع وب ا ناک : ثقف ةّصقلا مهْيلَع تصف : نيسم نب ُدَمْحَأ لاق

 حص يل َتيداَحَألا بدي اکو ؛ َمالَكْل ُهلَقانَو ُهآَر ْوَل دوي « ِناَطْيّسلآ ْيِف ركفلآ رشک
 تے

 ُنوُكَي ًاطَحلاَو ؛ ضزألا ىَلَع إَطَحْلِل نحل حز لآ لأب ن اطْيّشلآ َتْعَم رسيو « هيف اَمُدْوُرُو

 َلّوَحَتَو ةكئالَمْلا ىم اَكَلَم ٍلْصَألا يف ُسِيِلِْإ داك اَذَهِلَو « هتَهِجَو تقيرط نَع الَوَحُم اَباَوَص

 مف دج نيج صَل خزر ِنرَكلآ يِف جو يآ  (مالتلآِيلَع) مآ لح َنبح وِيعِنبَط ْنَع
 . ئطْخيَس يذلا ٌحْوُول

 َتْعَم وه (هللأ ُهَنَعَل) سلب ناک ترو ةجْوَرَو وه اهمِرْحَو ةَنَجْلأ ّنِم ذآ طبه اًَلَق

 ‹ َدََجْلا نم ْتَجِرْخَأ ةّيمَدآلأ هذه داك « رْمّدلآ ْىَلَع ِهراَرْمَتْسآَو ِناَمْزِحْل اذنه ٍءاَمَب

 لك ُرْمُح َرُه ِنَمّز ْنِم اَيِلَم حافلا يف اًيرطْضَيِل ٠ . ان اقلط 11 تت نأ
 لإ ام اَمَدْحأَي الأ بقْوُعَك « ِةئَجْلا ّقَح ْمَدآ فرعي ْمَل : ئه ْئهلإلأ ُلْدَعْلا َرُه اَذَمَو « ِناَسْنِإ

(r. 
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 065١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . ٌّرّسلآ وق رْيَحْلأ ٍلْيِيَس يف لاقي نَأَو « اًهّقَحِ

 مو مث « َيَءاََِو ِتاَلَص ْنِم َعَرَقنَأ دعب هوحَنَو ادم يف رَ ةَ َتاَذ رماع يأ تار

 َنَأَكَف ٠ اًهبتْنُم ُناَرَي ال ُلْقَمْلَاَو َةَمِئاَن ُْيَعْلَ ْنْوَكَن َنْيح كلو « متلو ة َةَطَقَيْلا َنْيَب ْناَكَف

 : لْقعْلا هيف اَهكِراَسُي اًرَصَب اهِناَْجَأ تخت نم ٌرِصْبت ٌةَعِجاَرتُم يلا

 ٍبّيط « ِتْمَسلأ نَسَح « ٍدِهاَر لُجَر يز ْيِف ُهَءاَج َسِيِلَنِإ ةَرْوُص ٍرِماَع ْوْبَأ اتحْيَش یار

 ٍبْذاَكْلأ ْيَئْيَع َّنِإَف « ْئَتَْع نم مَع ذق هَ لول يلع کب دار ٠ ةئيهلا فطن « حْيَرلأ

 ِْيتنَع َلَعَجَف «٠ ضْألا َّنِم ِةَماَتَمْلاَك ْدْفَك يمد بذاَكْلآ َّنَأ ثا ّمِلَع ْدَقَو هَ ِناَقُدْصَت

 ؤبأ هيف خَرصف ' 23: قا احم نلف دهن ا ات اتباع اًدِهاَز ْناَطْيَّشلَأ َرَهَظَو ۶ 4 سيم ل7 7 3 0 53 57 0 ر

 تقل لهو . ٌدَحَأ اًهَفراَقَي اَب مل ةع ةَعاط هن يمفعلا لق ؤا رب اَ ابا اَي : سلب لاق

 اهم لک ٍلْعَجَو ؛ سلا نو يال هذه برا ناتإلا سفت ف ُباَوُهَّشلَ

 39 نَا ربا اب بأ اب یر اَلوَأ ؟ ٌةَيِصْعَماَّنأِب ال ٌةَعاَط اها ةَيِصْمَمْل ْمَقنق ؛ اَم ِءْيَشِل َةَعاَط
 ( الع جراكلا نف همك يه ام كأ منجا ني لالا يف احم م

 لمع لو تح اإل يولع رجلا رياك لك عل يعل ذهب ؛مْمَمْلأ اذهب َنِطاَبْل

 مل « َتْنَأ َكِنَلَع اًدَر الإ لح ْدَق َتْوَمْلا ئَرَأ اَمَق ! هنآ ةَ َكِيَلَع : ُمْئَّملآ لاَ

 ذرو َكْنِم ٌةيِرْخْس َكِتاَوَهَش لَك لي ؛ غراما غراما ككل ٠ : يكمل يملا كأ ناق 3آ

550 
0 

 ؛ ْيِضَقْنَت َةَعاَس اًهِدْوَجُو ُماَمَن امنو « ُتْوْمَت يهر ال َكَتاَذَل نم ةَدَلِل َمْعَط الف « َكِيَلَع

 فصول َمََْ اَهَسْفَت ْتَفَصَو دَقَق . تيه ِدَق : ُةَدَللأ ٍتَلاَق ىّنَمَو

 ذلت َيِهَف ٠ يح ابقي ام لَ َّْمَح ُتْوْمَت ال دلل َّنكدَلَو ! ٍرِماَع ابا ات : لإ لاَ

 او يقتل زب لح نکنم رمو ا نيعلا
 َكْيَلَع) نو « اَهَُرذ اَهِِف َِنْبَن لك ؛ بارلا ْيِناَعَم « ِباَرْثلأ َيِناَعَم : ُحْيَّشلآ لاَ



o0۲ملقلا ئحو» » 

 مق ا سم ا ےس ےن وو < 2 a س ر

 ُبْوَلَعْلا نينندرطل كلذ الْوَلَو «٠ ّيمَدآلا ِبَْقْلأ ةبَحَم الإ نَا ال نأ : سيلن لا

 يأ رباع ابأ ا يرذتفأ ؟ نورتو سلتا الإ ْيِلْمَع لَمَو « اهن ْيِلَمَع لطي
 ؟ ا ناريل ي ا

ِءْيَّسل ىلإ ٌرظْنَي ال َناَوْيَحْل ّنَأِل : يملأ ل
 5 اَعَم ُهمْهَفَو ُهْرْطَن يه 2 َةَدَحاَو َةَرْظَن لإ 

 زم م لع مكي له » : ميما هل َقَدَصَو ؛ ةَدِجاَرلا ةرتلا هذ م عم رورتلل لحم ال
 اا تنا . و 1 : ناتيآلا /ءارعشلا ةروس 11 4 ريا يلا لك لع 17 لقت كيل نيِطنمَسل
 2 ° لآ

 و رفا نب کو رغ ف بذي مل تق : بیگ جذع وزا < واه اطيشل

 . لمع دن كلل سئل« اجلا يف ال مهل ي

 َبَرْغَأَو َبَجبْعَأ (للا َكَمِحَر) ىر ْلَهَو ! رماع اَبأ ات : نسلي لاق

 ٌةَرطَن الإ هَل سيَ ناو َرْيَح هْيناَعَم ةَلْمَج يف وه « داب 7 القمل مظعأ نأ نم ةيرْخْشلاَ

 هرس ةعييَط ره « ٌدحاَو ٌءْيَش ناريل نإ ؛ ... َكِيلَعَو َكِئلَع : خيشلا لاق

 زم نت ماقتا زي نأ كيمو ٠ اًهيعْئِبَطِب ةَضقاَنَتُم ُماَيْشَأ َناَسْنإلآ کلر ؛ اًهِماَظِنب

 ٌرِصانَع ُهَلْرَحَو ؛ بارطضالأ رص داع هيف انَْك هيج نم َّيِطْعأَف نم امنا ١ ٍتاَضقاتَتْمْل

 . ريد هل لبق م ٠ باّرطضالا

 اوكي نال نواصل ممد اًمزلَأَف « ةّيسيلئإلا ةقيقَح يِنَتْملْعَأ كأ نم ككحض : َلاَق و والا a SINÎ Taom 1 r ص 06

 ٍةَسِلاَبَألآ مَظْعَأ
Sen؟ َتْمَعَر يلا ةقيفحلأ كلت يه اَمف ؛ لأ ةتعل كْيلَع : خْيْشلأ ل هع لك ت ا تک فلئرَو  

o eص #0 - 020 هدم هس 2 هاا ت 2  

 هذه تناك الإ ةلئضفل فلا و ئرقتلا مع ْيِف ناَسْنِإ الغ ام « رماع اَبأ باو : َنمْيِلبِإ لاق
 واع عا و ُ 7 و 7

 اا
 رمت هولا اَهّنِإ لقت الف . ةدابعْلاَو ِدْهُزلآ ةقيقَح رماع اب ءامَلَعأَسَو ؛ ةيسئلْبإلا ىه

 . ِةَعِيَطلا ٍتاَضِقاََتمَو ناَسنإلأ ٍتاَضقاَتُم يب ماقا



 oo يعفارلآ قداص ىفطصم

00 o بي هم و” و 3 ر سک 2 و : n 

 ؟ ةليضفلأو ةقيقحلا ملغت تنك ئتمف ؟ هلآ َكَنَعَل يم ٌرْخْسَتَو : خْيشلآ لاق
4 

 اهَمِلاَع َنْوكَي نأ ةكتالَمْلأ حْيَش ْنِم ُرَدْجَأ ْنَمَف ؟ ٍةكئالَمْلآ َحْيَش نكأ ملو : سلب

 مارق 0 اا 3 ا

 نو مقتل نإ تكل كبل« نوت م يغيث فم قل نوح نأ
 . َسِيِلبإ َرَهَقَو ايدل رهف رهف الإ ٍناَسْنِإ يف تاللا هذه ْتَعَمَتْجَأ اما. ِركْفْل ادله

 رطَتلأ َلَعْجَأ نأ َرَسْبَأ اَمَق - ناهار امل رتا ئَوْفَتَك - اَمَدْحَو ئَرْقّتلَأ ِتَناَك نإ E ماس 7 ےس 2 5

 ٍءاَمْلْعْلا ركفك -ُهَدَحَو ركفلا ناک ْنِإَو ٤ ةَبذاَحْلأ ٍلِئاَضَمْلاَو ةَدالَبْلَو ٍنْبِجْلَأَو ةلفخْلا َرَظَن اًهْنم

 . ٍةَحِنِرّصلأ ٍلئاَدَرلَآَو ةْيِمَْبْلَو احلل عيل ر رطل َلَعْجَأ نأ َنَوْهَأ اَمَك  ِءاَرَعْشلاَو
 نطيل وم بتل متم اإ اققا كيا تإ » : ْميِطَمْلا *نآ َّقَدَص

 . | : آلا /فارعألا ةروس ۷ 45 زي الست
 1ه

o 
 يصل َنِم َةَرْوُراَق نق < ‹ كَل َرْسَنَأ ن أ

 ٍدَحاَو لک بناَجِب سا يف صا سلا 7 ا ا ا نر رحب ْعْبْصَت ال

 َكّنَأ ولف ٠ « مِلاَط قْولْخَم يلا ةئمو « ٍتِساَف ٍلُجَر فل ا َهَيِمَو « ةو ةَأَرْمَأ لأ نم هم

 ماد ام ‹ حِلْضُملاَو هازل ّيِناَسن نول َرْحَبْلَأ َتْفَبَص اَمَل َءاَرْمَح ةَرْوُراَق ءلمب ٌَرْحَبْلا َتْعَبَص

 . مالا ريع ايش ُدِهاَرلآ ماد اَمَو « ِفِيَسْأ َريَغ ايش ُحِلْصُمْلآ

 , ٍدِساَف فأ ةّنم نيب َمِلَصْمْلا َتْعَضَو اَذِإَف « مراَع ٍناطْيَش نم هلأ َكَتَعَل : حيا لا

ْفإ ٌةيِزاَطِيَس ةقيرط الإ هذه له
 ؟ هداَس

1 
 وم 1١ 35

7 

 رهم
E 5 1 15 ةأر فلأ ةَنِمَو : ُسْيِلْبِإ لاق 
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 اما 3
6 Ci 

١ 
 اخذ
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 امأ
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- 
 سب
Ci 

 .اًهَرْيسْفَت ناك وهو برج حْيسَمْلَأ ُتْيقلْدَقل . ٍرِماَعاَبأ ايةيال 0

 ؟ منَ َفِيَكَو هس خيشلا لاق

 الَو « دج هنأ ْْظَي الو ,ْهُمَعْطَي ام دج ال ِءاَرْحَّصلآ ٰيف اَعِئاَج هب ْتْيَقْلا : سل لاق

 بيتي رككلا اذه ثق ٠ مهر امها وز تنك ٠ هَل ْتْلُق هٿ ؛ نَه جري

 ٌلْئِمَف . ناَسْنِإلآ اَ ايي ُهَدْحَو رْبُخْلاِب سيل : َلاَقَف « ٌرِصْبُم َوُه اَ َرَكَذَتَف « ايق َناَكَف . اًرُخ

 لَو « اَيْنُدلآ هذه َقْوَق ةيِماَّسلا وتَقْيمَح ُماَمْنِإ َتْوَمْلآ َّنَأِل « لوحي ْمَل اًعْوُج َتاَم وَ ادم

 ويَقِيمَح ىلإ ربحا توف ْنِم ارَصَب هَل ّنأِل ‹ لوي مَ ٌمِئاَج وُو اربح اًيندلآ هَل ٽم

 يتلا وامس قبح عاَبْشِإ يج ئرخأ ناعم لب ؛ اخي ةو زباب سيل + ةئوامسلا

 : هل تلو يتيم اهلك انفتح ني ِنْيَقفاَسْلآ َكِلاَمَم هيرو ٍلَبَج ةَوزذ ىلإ عب ُتِيقتْرأ هُ

 ةَقيَمَح ٌرَصْبَأ : ٌرِصْنُم وه م اتر رك اتم ناک ٠ نل َتْدَجَس تنا اذ كَل هلك ادم

 عج يف كاملا هم ننام لغ يغب ناعيا أ ذأ َمِلَعَو هل هنج ذأ لاي

 قني ال مث ؛ ئَذَألآَو لنقل ظْبَع ِءاَفِش ْيِف اًهِيِطْمُي امك « ذل ِةَعاَس يف اًهِيِطْمُي امك « رمح

 ل هع يذلا قلت نت . ازعلا لإ م ُميِجَص اذه غصي الو ١ مفإلا ريَ قاب كلذ لك نم

 . ٍرْمَخْلآ ٍةَعْرَج يف لاَ يه اَمَك « ةاّيَحلآ ٍةَعْرَج ْنِف ٌلاَيَح يه « هَل ْتَيِقَب اذ اهل قي

5 
 المل

 اَمَءاَرَو يل « وقل ُهَءاَرَو يذلا « ْدُكَذَتلآ ُهَءاَرَو يذل «َرَتلآ اذنه َّنِإ ! ٍرِماَع اأ اي
 ص

 ىلإ اهب دْوُعَت ىح ِتاّرَم مير اَهْيْفَصَتف ايدل ١ ِتاَوهش لوا ْيَِلَأ هَوَقْلاَرْه ُهَدْحَو اًذنَم هلآ

١ 

 . يشالتلا اًهِدْوجُو رخو « ٌرْبقْلا اًهُرِخآ يل ةرْيِغّصلأ هيب ةّيباَرَتلا اهقئاقَح
 صو

 . رسل لك َوُه اذنه « ٌيِْمَوْلأ اًهرخس ْنِم َءايشَالا د ُدٌوَجُي يذل شاك ٌرَصَبْلاَف

e 3# 3 

 و 2 ور
2 

 ؟ َنِمْؤُمْلآ نفت اذه مَم فيك ! هللا كنم كتعل

 ىَلَع َلاَمْحَت نأ  َكَحْبَو - درت . . . ٌنِناَطْيَش ٌلاَوُس اده ! رماع اب
 + نايل

 س

f° Û»س  
CO 

3 



 000 ىعفارلا قداص ىفطصم

E e 
 . كل اًهَّرّسفَأ نأ ْئَنٌرْضَي اَم نكللو ؟ ناطْيشلا

 ع ف ىس اَمَل نْيذلَم ْنِم ناك ْوَلَو « َلَمَعْلا الو اقتالا َرْه َناَمْيإلا َسْيَ

 ٌرَقَم يف ةزيِرْعْلأ عم ا ي نت مضت یوا نإ + هاو للا تحصل

 و ديك عما نا ةَرْيِرْعْلا ُلاَمْعَأ ُهْنَع ٌَرُدْصَمِل اَهَرَقَم ف َنْرْكَي نأ حل

 ُتاَرْيِم كاته . صني رك ُناَسْنإلا وَ مجری « اًينُدلأ م يأ و ان يَ اكن

 . ٍناَمِئإلآ رس ره ِثاَرْيِمْلا اذهب نبيل « نِمْؤُمْلِل ةر رجالا نم

 هيف ْيِذَّلأ مِيِظَمْلا لاي ٍةَصَراَعُمَو نيب اذنه ِداَسْفإ يف الإ ْنْوُكي ال ُيِناَطَِّشلآ ُلَمَعْلآَ
 ر

 اقف ث ينا يمزق نب وق ل اك ةه لكم زيت ينل وعش وت املأ

 0 ا َةَدَصُي . كيب نأ: ليال

 e و طقتبم eg و 500 0

 ٠ طيس هلا جذي دحا هك ؛ ةَلْيِصَمْلا طقنُي يو دقتعملا دسفي ذئتيح ةايحلا
 58 ر را ص اے

 ىتح ؛ زجعي مث زجعیو ۽ رخصي مل رعصي يل , ناطّيشل نيقيلا تبث اذإ اما ر و Û لاف ملأ تم اإ اا

 صولا َنِم اضل ٍلاَمْلآ ركل ينل َلُجّرلآ َلَمْجَي نأ عمال عم اذ ٍمَهْرَدلآ ّلْعِم عجيل

 ساه رسا

 ةيؤلا تف يف ت يكف ينوي ادع اسف تست مل نإ نأ لعل : يذلا لا

 َناَسِْيْسَأَو « ُدّسْفَيَ ايق هد ذ نيل داَسِْإ علتسأ ْمَ نإ ! ریا اب ب : سلب لا

 ُناطِيَّشلآ ُنْوُكَي ٍبْيِجَع يابو ؛ ِةلفاَسلآ هِلاَمْعَأ لوا َرُه دركي ذَق ةيِماَسلآ هلام ٍلُجّول

 ؟ ادله لوب الإ اناَطِيَش

 3 د %

 آر ْدَكَو َسِيلْبِإ َقُْع اهي َدَحَأَف هدي َدَمَق ٠ ُحْيَسلأ بْضَعَو : نيك نب دَمحأ لاَ

 ‹ ْحْيّشلأ ُهّبنتيَو . نم هنو اًِاَس نايل قف ؛ َُقَح برب ارش ار صع مث ایک

 e ئَرْسُيْلا هدي ْىَلَع َْئْمُيْلأ هديب شَي َوُه ادا

 يعفارلا قداص ىفطصم اطيط



 یر ج 1
 ی وزل) نیو یو قلا يود ظ 0

 ني مَ ٠ جوْوُخْلل ٿانو خج نع يلځرت فَ : نّيكشم ُنْب ُدَمَحَأ لاق

1 0 

 يش هنو ني اتش تقود" اکو غم عباًرلآ ُْتْبّسلآ اهيف ءِ َِي مای ! اهب َيِلْيقَم هدم

 نبأ مامرا ب بحاّص ف نإ ملت "يلوا فل ٍِفْسْوُي نب َمِيِهاَربِ َقاَحْسِإ 2 (خلج)

 امّا ٠ یک ب نم هلل أَو ٠ ٍلاَمْلأ ىلع يحس 0 َنْوُُعْرَيَو ؛ ةف

 « دالا ت را غلا الك نغمو دضؤلا ن لب ذأ نجا وق « تام يدق

 يف ِةّرُقْلا َنالْذَِحَر « ِدْبَعْلا ْىَلَع بهآ معي اَمِل ةبح ةبحاصملا َءْوُسَو ۰ا

 ا هاوس و همم

 . ر ا اک نيل بك لك ولا

 ذآ ّنِم يديألا َىْغْفَنَو

 لع تيل د ةقيقحلا ناك , رجالا نإ عا با رت سلاح ْنِم اَياَفَحْلآ ىلإ رظنتو وبيك ننوخت محي , ةّجخلا فيض ٠ ليدل نهاد أرَ هاج

 اذه : َنْوُلْوُفَي 3 ِءاَهَقْمْلآ ظْغَو ظْعَوْلا نأ ع ُمنعْرَيَو 8 . . ْيِتُْمْل ئَرْتمك ةَذِفاَن تْضَم ساّئلأ

 کر ال الدلَح نوک . ٌلاَلَح اذه . دَحأ فراق ال امار نری مارح

 ةَعيَقَحْلَأ نأ فرعي اَلَو « ابف هتَسايسَو سفتلآ ىلإ هلِخاَدَمَو ظْعَوْلأ ةقيقَح ع ذل ای دک
 حلا اهبوُلْسُأ يف د دات مَ نإ َةَطِعْوَمْلا َنَأَو ؛ اَدَحَأ ٍوْهَسَت ْمَل اهتز نِ 7 كذإ : نت

 م
 وهو « لح |

 . ةنسلا ءم 1915 راذآ /سرام ١5 = ه ١7865 ةنس ةجحلا وذ ۲۲ « ١5١ : ددعلا ٩ ةلاسرلا» (#)

 . 4١8 _ ٤١۷ : تاحفصلا « ةعبارلا

 . « مقزتلاو يذلا :٠ ىلوألاةعبطلا يفد ١ لضألا يف وشه دك
 . « ناك » : ْنِم الدب « ثَناَك » : لْصَألا يف )١(

 . م9 نس ادله عَ نيف ينو )۲(

 . ننعم نعي لَآ لاقت « يارتا ذرا : ثالتتسلا (۳)



 « ٍرْيفَتلاَو ٍليوْحَتلآ ُهَرُق اَهنِف يلا نتا الإ فلا ريع ال ُهَنَأَو « ةبشأ لطاَبْلاِب تناك

 : عضو يه ام مهَحْوُر ةَقبرط ْيِف ناك ْنَمَو ِءايبنألآ سْرُفْتَك
 َلُجَرلأ َذ أو ٠ حلاو سايقلا عضو ال « مالكا يف ريب

 « مُهَوَتلََو ِلْوَقْلَأ يف ايش ال . ا لا نف ايف وبنوك ةقيَقَحْلأ اَهُّسَبْلَت ٌةاَيَح وه
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 . تح اًهاتاَو ْنَم : رانا ير ما واټن زك
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 ا ا الو ا قلل ا كل

 يف ب ْنْوَكَي عضْوَم ين سالا نيية اهي حاوذألا قامت احر ُهّلَعْجَت لأ ةف نم الَخ

 طو قلا َةَداَيز الإ ُهّمَه ُلَعْجَي الو « سلا ي ِتاَوَهْشَو لاَمْلأب ُىَلَعَتَي ْيذّلآ ُِيَِمْلَاَو

 2 : لأ لولب ١ سا ٍلاَيَح يف ٍةَرْوّصلأ ٌدِساَمْل ُهْيَقْمْلَآ وه - اًينُدلَ

 ةَرْسَع َسْمَحَو سمح : َْتْعَم هلو حلا ةَحِئاَر سولا يف هلو وَتَرْيِصََقْوَفهّصْرِح

 َوُه ام يِردَأ ُتْسَلَو ؛ هي ماكي ل تيل بل ترن انين جوو تعش ن

 ْيِفَو و ِلالَحْلاَو ٍماَرحْلأ يف سال ْىَلَع َنُْمَلَكَتَيَو َنْوَظِعَي ءاَهَقْف ثي ر نّيِكَلَو « ُءْيّشلأ اَدَه

 كا ةو ا ٠ الو كن يقي ذأ ر 5 هلْوُسَر َةَّنْسَو هلل باّتك نصت

 الَجَو مهرطَح َّلَع  مُهْنِم ةقيقحلآ رسو ؛ وف َنْوُمْلَكتَي يذلا تعمل َرْيَغ ْمِهجاَورأ
 . . قر ال : هل نوف رح اضل طوب نمل نمي ركن يذلا بْؤلْألا ٍتاَدب مها

 3 د ع

 اَوُناَكَو « اًجاَوْقَأ ٍدِجْسَمْل یل سالا َلَبقَأ ٍتْبَسلأ موي راد اَمَلَف : نيكس ُب لاق
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 ريکا مع هعاّيشأ ي (ةمألآ ُناَمْقُل) اجو ر - مول ن جا يات ! | اوات ذك
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 رقم نب ركنا اتي ادم نيرا ا يور يب ا

 سا ر

 مهاَرَدلأ جاَرْخَس قفل ن ُنْوكَي ٍنْيدلأ َةَعض ماي يف (. . . ٌةياَسح ٌةَيِلَمَع) اَيْنُلآ هذ ْيِ هل برب 00
 . صوص نم



 « ملقا خو 00۸ ١

 « هيل َدَصَق ْنَم الإ هاري الو اًهْنِم جر ل ٌداَدْعَي يف ُهَراَد مر ْدَق ناكر « علما
 تح نينا نيب هب ُحِصَت ال » : ةَرْوُهْشَملا يملك حرش يف َةَطِعْوَمْلا َلَعْجَأ نأ ُتْمَمَم ك هدوم ا 2 6 هم مو ړم 9 و a مام هس “° ٤ دَر

 َنيِئالث ذم رو ا يفزع ل نقع لش ا آب : رخو اتما لو
 عفو : َلاَق ؟ َكِلَذ َفِيَكَو : ُهْيِحاَص َلاَقَق . (هلل ُدْمَحْلا) : َيِلْوَق ن ْنِم راَمْغَتْسالآ ْيِف اَنَأَو ةََس
 ْنِم ٌمداَن انأف . لل ُدْمَحْلآ . تل كاك اجت : 0 ل يام ر هنن

 ! سالا َنِم اريح + ٰيسمَل تدر ْذِإ ؛ تلق ام ىَلَع تف ِتْفَوْلَأ كلذ

 تبيح مدح ؛ يفثلا لامر ييفلا ملأ ذأ ثخ أ يلو : نيكنم نأ ل
 رك ئرتشأ ناک َيِرَلأ نإ : لَم : (طاَيَخْلا َناَلْبَغ) اًمْرَي ْتْعِمَس يأ : ٌيِرَّسلَأب ْىَيقِرْعَم

 ْتَبْلَي ملف ؛ راد الث هنر : ُهَماَمَأ َبَتَكَو "وجَماَنْرُر ا سب زول
 َكلَد دنر َلاَقَف هَل ىَربْشأ ناك يذلا ُلاّلَدلآ ُهاَنَأَك ؛ اًراكيد َنْيِعْسَي َعَلَبف ٌرْعَسلا اَلَغ نأ

 ُلاَلّدلَأ َناَكَو . اًراتيد َنْيَتِسَو ةثالتب : لاقف ؟ مكب : لاق . ةذخ : ْحْيَشلأ لاق . َرّْللآ
 نيكو : يرسل لاق َنْيِعْستب ركل َراَص ْدَق َرْوَللأ َّنِ خْيّتلل َلاَقَف « اخلاص الُجَر

 ُلاَّلَدلآ َلاَقَف . اراي نيسو ِةَنالَِب الإ عْيبأ تسلق « لح ال اَدْفَع لأ َنْيَبَو ينب ُتْدَفَع
 لإ كنم يريْشَأ تشم « اًمِلْسُم نيْعَأ الأ ,ُْدّلْحَأ ال اَدْقَع هلآ َنْيَبَو ينيب ُتْدَفَع ذق اتار
 ! . . . ُهَعاَب ٌيِرَكلآ الو « ةن ئَرتشأ الذل الق ؛ نيو

 بحر عيش نأ ذأ الإ طب يل نت مك كلذ ثم ال هشم نب ُدَمْحَأ لا
 ِهيَمْلَح يف هدجاف « ويف ْن 4 لآ چشما يف تنك نڪ ٍءيَش ىع جرَعآ مَ ۽ هن دخ

 ب دعو داكا ننرذإو « لح نبأ دمْحَأ خي هلآ دنع : مُهُفِرْعَأ تلك نمم ُهَدْنِعَ

 ُةَرْضَن ولعت ميشه َنْيَب ِءاَرْضَحْلآ ةَرْجّشلآ دلك مهْبف َوْهَو ڙي قلخ ُهَلْوَحَو « ُيِزاّرلآ ٍدْيِعَس

 ل هنر رظاَلآ كلم الر ؛ نيل الألي َوُهَف « ِءاَمَسلا َنِم قع رولا دمي اَمنأَكَو « حور
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 ِِئاَمَر لأ دوا ناك ميلا مامإلآ اًذنَهَر . ْيِطَقَسلا : ةو ٠ (ايكيبابور) عاملا ءْيِدَر : ْطَفَسلأ ()
 . م10 ني يا يع يل دقو ر « قرف لمع ؛ رولا يف

 . اًيرصم بوز َنْوُعَبْرَأ رهو 0 باَسحْل نف َنْوُرُدقَي مِظَع لايم : (ِفاكلا مضي كلا )¥

 . [ُيِمْوَيْل فدل : يأ] . وياج رفد : ْيَأ )۳(

 ةلملأ يف ةسْمَح )£(
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 . ئلغألا ناست

 هجي ام را َيِهَف ٠ مالآلا ةكشي ةحشم ال قاَوْسَألا ةَحْسِم م حسمت اًمالآ ههْجَو ىلع تيارو

 الف ةَميمَصلأ ةَبِهاَوْلأ مهحاَدرأ ْنِف ِناَمْرِحْلآ ُراَنآ يه يتلا ساّئلآ مالآك ال « ةَيوَقْلا حور يف

 كاد هلأ ةحضم : ْمُهَهْوَجو حسمت
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 يف ٍضْرَألا مالآ نم 2
 « ُدْجَمْلا ُهَرَطَق | ل ر رفا نو لع نكت نا . ىرغألا زجل

 ضرألا ُحْيّرلا ِتَبَرض اذ هَرْبَعْلآ م جهت امك ( وحْوُر ٰيف ) رر ىَرْخ لاو

 يف يه ام هن ود الو « ةايشألا نو الق + توجو قو وُجد نف لا ةا

 وأ ينبني ُتيَح نمو « حلي ال ا حاي يح نِ هام الإ هل ْءْيَشلَا لمحي الو « اهسفت

 ذرت اما ؛ اهيل رظاَلأ نْيَع يف ُهَنْبَع ن نايس ْعَضَ ادن ءايألا دوت امت . ي هش ال

 اَمر ْىََبْنَي اَم ُهِبَسْسَي اَمَنَِو ؛ 'ٍبْلَقلآ يف ِناطْيَّسلأ م 3 نوک اًمْدْنَع ِبلَقْل ْيِف صقل ةو
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 . نختار نی ديفج + خيط نیوی ٍنْيتهج نم ء ُءْيشلآ يت أي امنع غي ال

 مايل با لي دقو « فلا نقم لالا يف دج ا مَ لالا داسا عج ذق الب

 « ْيِنَبْنَي ناك اَم َسْكَع الإ ذج ْمَل ُهَنأَكَو دج ٍناَسْنِإ نم ْمَكَو . نذل لإ اهنم ُنْوْكَي الو

 . ُهَمَحاَر كلب َدَجَوَو ايش ذج ْمَلَرَخآَو
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 يف اّكَع ُبْيِجُي َدَحَأ دَقَف ٠ لا ملكت يح ْيِبَجَع دشا ناک امو : ٍنْيِكْسم ْنِبَآ لاق

 يأ طع اة ٠ : تنلا ئور ؛ لإ لقا دق يري ي يرل أك لاس لو يرل

 نع ي لَو ٍفْرْرْعَمْلاِب ٌرمألا اكر اّذِإَو ؛ مالشإلا هيه اهنم ع « مُهْرَدلََو راندا

 : «ايشإلا ِثيواحَأ جيرْخَت » يف ع ُيِتاَرِهْلا ظفاحلا َلاَق] « يوا ةَكَرَب اًوُمِرْح « ٍركْنُمْل

 '« ٍضاَيِع نب ٍليَضُفْا ِثيِدَح ٍدَح ْنِماَلَضْعُم « ٍفوُرْمَمْلاِب رمألا » : با يف ايندا يأ نبأ ءار

 : هِلبوأَت يف لاق . [ ذأ ین ْنَع َركُذ : ل اق
 هربا

 يقب اًذِإَف « ِءاَمَّسْلأ ِةَلْوَّصِب ضزألا َةَلْوَص عضل يهو رْمألاب لري يحَّوْلأ َكلَم نإ

bk 



 1 ملقْلأ يو 01 ١

 ْتَيِقَبَو « ٍلْقَمْلا ةَرْوُص يمهل اإ يول ُلَمَع يب ٠ رنا ِنَع يه (و ودعم دل |

 ةاتنإلا غيض ؛ هشييضت زط كم اكو ماقتا ورزش يف اهنا تذل ةي ناسور

 ْمُهَضْعَب ُلَعَجَ ٍةَلاَح َْلَع [ سالا لماع « يم روما عام رمآ نب ةَمر شل اذيت كيد
 وجر ي معلا موق ُمْوَقَيف ؛ ةَوَمل اَدَنَس ومو ِءْيَشِل الْيدْعَت ْمُهْنِم اًتيشو ‹ ضخيل اداس

 َءاَكَرش َنْوُنْوُكَي الهي ؛ ْرْجَمْلَأ جَو يف ُهَرْدقْلاَو ‹ ئخارّتلا هجو يف ةَّدّشلَأَو « ِنُواَهَتلَ

 ٌةاََحْلآ درك , اًضْمَبهُضْمَب صاي لماع ٌشْيَج انآ و وو نات

 ٍبِجاَوْلأ يف َةَلْثَمُم ْتَماَد اَمَو « اَهَماَهْلإ مهلت اَهَرْمَأ رمت ةّيِماّسِلآ اًهْيِناَعَم ْتَماَد ام ةر

 . ّلكْلأ ىلع ذفاتلأ

 يناَسْنإلا ِةَيَرْحْلا َةَقْيَقَح ْتَسِيَلَف « ْئِناَعَمْلا هذه ْمُهَنَمَكَح تم م داًرْخأ سالا
 ريع ف ريع

 تيب اَمَو < قولو كيلا نب ام لني رعي ال كيدو ٠ مكي يلا بجار عزضْحلا

 . ُهَدَحَر بندا يف ٍةَرَْقْل َلاَصَتَأَو < ٍءْيش لَك يف ِةَمْحّولَ َلاَضتأ « ٍءاَرَفْفْلاَو ِءاَييْغَأل

 ريَ ال اًيِعْرَش المع ةزاسإلا ةو ُلَْج يه اَمّنِإ يحول هكر
 اًهِضْعَب سالا َيِف َِيناَوْيَحلأ ْيِناَعَملا ُداَبْعيْسأ َرْهَف ٠ ٍمَهْرُدلأَو راتيذلل ألا ميطغت ام

 إو اريك مهن نيكل لج « ةئناَسْنإلا ٍةَمْحُل ىف كباس نم مهني ام مطَقََو ٠ ضل

 : ةاَيَحْلآ ٌجْوْمَت الهو ؛ َيِناَعَمْل يف ربك ْنِإَو اًرْيَْص مهن رِغّصلاَو وناعم تَرْغَص

 كلي يف افلا جا فا حش ين لع ندا م متن الو « نب ي
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 ٌلِئاَضَمْلأ عامو « ةيداعتم اإلا ُتاَقْصل جد لامعا ْتَلَتَ 5 الام ص ادم

 . ةئزخلا يف نالو صفن نم صفي : ةَوسَقْلأ يف ْنكَلَو ديري ْنَم ديزيو  ىَرَتْشُتَو
 ىح ءٰيش لک يف ُبذَكْلا لځذَيَو « هنت تو عْيِمَجْلأ ْيِف رأت يلا يذاع نك

 رخآلآ راتو ن نم َةَمْيَق ةَمْيَق ربكأ ُهَراَئْيَدَو همهرد امنا ٍناَسْنِإ لک ريف « ٍلاَمْلا ىلإ رطتلا يف

 ةَيراَجَت اًسْوُمُن نْومْتلأ ُح ُحبْصُتَو ؛ َقَرَسَف دار ْذَحَأ اَذإَو ١ عف صمت ئطغأ اًذإَف « وِوَمْرِدَو

 ٍفَرَّثلأ ىف نانا ُلَماَعَتَيَو « ىح ِءادأل ْتّيِعْد اَذِإ ُسِكاَمْتَو ٠ ِةَلْيِضَمل تعبت نأ لبق ماست
 يف مم

 2 : ٍلجاَو ٍفيِعَر نم أ نيف نإ : ذئتيح لاب الف ٤ حْوُرلأ ّنِم ال ةَّدعَمْلا َنِم ٍلْوُصَأ ْىَلَع
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 رَّرضلاَو شعلا ب بصق - - سوفا يناعَمل رهاظلا ٌريسْفّتل | يهَو-ة ٌةَراَج اجمل ا

 يور ا رق

 اًمَراَثآ لإ ثدخت الق ةَداَرإلأ دسفر < يراَشلا ةْفع يف رجالا ةَطَقَي نوكتَو « ِةَرَكاَمْمْلَاَو
 ص

 0-0 م 1 7 7 رار

 عضْوَمْلا ْيِف حلاو قذصلأ ميلغتل داسا الإ ةَوَملأ ةمألآ يف رجالا اَمَو . ةغئازلأ

 ايندلأب ُنَحَمْمِيَ « هيف اًمم َصَقْنَأ الر يأ لمَ ال ِدَدَمْلآ َّنِم مْفَرلأك ملك 1 ِبْلَمَمْلا

 ٍباطَسْلآ نب َرَمُع َدْنِع ٌلَجَر َدِهَش دقو . ِماَيِصَو هټالَصب ُدياَعْلا ٌنَحَتمُي ام دشا ٍمَمْرَدلَأَو

 + رمال لك اري لع نأ لَ هنأ . َكُقِْعَي نم نتن : ُرَمْعْهَل لاق ‹ يضف يف

 رسل َتْنُكَف : َلاَق . ال : لاق ؟ ُهَجَرْخَمَو ُهَلَحْدَم فرعي يذلا ئذَألا ُهْراَج تن

 يذّلأ مَمْرَدلََو راتيدلاب ُهَتلَماَعَف : لاق . ال : لاق ؟ قالخألا مراكم ىلع هب ُلَدَتْسُي يذل

 ال : لاق ؟ ٍلُجَولا ٌعَرَو وب نيش

 ! ُهَفرْعَت َتْسَلَف ْتَمْذَأَف : لاَ

 « ٍقْدّصَلأ ِداَقِتْعأَو ٍرْيَخْأ ِةَداَرِإَو ٠ ٍضْعَبب ْمهِضْعَب ساّئلآ ةَ ْنِم ٌةَرْوُص رجالا امنو

 ُهَُكِصَو ضرما ّضَرَم ديل ٌنسْجَت اَمَك هَل ديلا مضت ٌرَهْظَم كلَ لَك يف وهو
 َةَواَدَعْلََو بِذَكْلاَ عسا َقاَمَتلا ٍتَمّظَع اَمّنِإَف « مَهْردلاَو َراَئْيَدلَأ ةألآ ٍتْمّظَع اد يي ا ا ت ر وک 0 م 07 7

 َنْوْكَتَل ىح « اًهِلْهَأ نيب ةَلِصاَف اًدْوُدَح مهال و ديناَتدلا ميم اذهب ؛ ةابنيسالاو ةرَْقْلاَ

 رولا يف مالشإلا يم ةَبيه امنو . اَمُهتْيَ ام َدعاََت ذه نيد َنْيَ ةَقاَسَمْلآَك ٍرْيَقَقَو يغ َنيبةَفاَسَمْلآ
 يالا يف ال حْْرلأ قالخأ ْنِفَو ٤ اَهْيَلَع صزحلا يف ال ةايَحْلأ ذب ْيِفَو 5 ٍلاَمْلِب ال ٍسْفَتلَاب

 صامل ِةَلاَزِإ يفر < مارل ٍدْوُدُح عْضَو يف ال سالا ن ب ٍلِئاَضَمْلأ دود عضَو ْيِفَو 4 ديلا

 ُلَمْعُي اَم ىَتِْلآ رابع ٰيفَو ءاهِِداَحَت يق ال م نمل تاق نواح ينو هما ل عاطل نم
2 2 

 . ةضفلأَو ٌتَهَذلَ ل دلا لذلك أَ فَ املأ نيت م اللام
 ص

 ةعيبطلآ و َسْفّنلا بلع كلذ َّلْبَق قال ألا َبَّلَع يذلا ُماَلْس الآ وه اذنه

 يارا قداص ىفطصم اطنط
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 يزف ی رج 0
 یوزر ج )ی ( ملقلا يو » 1۲

)١( GD o1 ° 72 سیلبإ ةباعد 

 00 رس و س 4 2
o 2 2 يا 8 2 ر ت 7 1 و ما م f 

 « رَبي اهني ديَتأ الو  يلايخب اَهنيَرأ ال ٠ ثقفتأ امك ةياكحلآ ِذَم صفا | اَمأ

 تطلع اهتقرَو « هادو ةقذح اًهلف : ثخ أ ٍثْبْخ ةياكح َيه اَمّنِإَف ؛ َْتْعَم اهل ُدَّلَوَأ الَو 8 صا ل هم هك م د م 0 6

 للأب دوعاو ؛ ُهيدْحِمَو هاب اهنناَعَمو « هوشو

 يف ٰييأَر ُتْرَدَأَو « (ِنْيِكْسِم ِنْبآ) ِثْيِداَحَأ نم (َسْيِِبإ) هلام عضو يف ُتِزَكَف اَمَل

 هيو ييي نا ءيجيَو بَمذَه « كلَ يف عقب يف َلَعَج ٠ اَِئناَعَمَو اًهِدْوُدُحَو اًهجْهَ

 ين نأ بج نإ ليغ ؛ مزعل ِنَع ْيِْعَطَْيو ينبغي ايش ايش يسْفَت ْيِف ناك وأ « َةَعَّراَُم
 َكبجْعَأ ام : لوألا ُهُنَداَم صنت يذلا ةع طم اآ ُنوُناَق َوُه ُكَّنَأَو .. عاملا نم م 3 ودع

 . هِذْخَأ ىلع َرِدقَت نأ هّْئَمَتَفِهْيلِإ تِجَتْحأ ام : ةريخألا منام ٌنصنَو . َكَلَوْهَ
0 

 طفل يف ميا وه اَمك ةيَرْحْلا طفل يف ماف (َسِئلنإ) نأ : نجاه يفت يف َسَجَمَو
 ناك "ذرو ؛ ةقسالفلا ةّعمْدَأ ىف اض َوُهَق يانا بزل يف نگی نإ هنو « من مثإل

 . نقلا لإ قلا لأ ومس يف َكِلَدَ وهف « ةلِذرلا ىلإ ليدل له ر
 ّيّداَمْلَأ رصَعْلا اڌ يف َةَيلَمَعْلأ ِةَلْيِضَمْلا ُبَحاَص َوُه اضيأ (َسْيِلِبِإ) َنِإَو : ٌنِجاَهْلَ ر وک

8 

 . ِةلْيِضَمْل ب 3 َبحاَص 9 هولي نأ ٌقْيقَح هٿ نم

 ۴ درع نشأ ملو يرو ل أ ل 2 ّْنكدَلَو
0-8 

Ca u 

x 

1١ 5 

 يش ئلع

 لإ ْيّدَوُي امل ُفِرْشَتْسَُأَو « هَل يِرْكف هاو « عوض دلل ل تاتار دكا لع يع 0

 لكلا ِهْيَلَع نبأ ام ُسسمَتْلاَو « ٌرِطاَنْلَا هب ٌءْيِجَي اَمِل ْمّلْطَتََو '
 الف عْوْضْوَمْل دانا لوا ت ا ؛ 6 3 ف يك ے٦ ےک أ ت 20

 ةنسلا ءم 1 راذآ /سرام ۲۳ = ه ١64 ةنس ةجحلا وذ ۲۹ « ”١5 : ددعلا « ةلاسرلا 7 (#)

 . 141- ٤٤١ : تاحفصلا « ةعبارلا

 . ايش هو عرتخت مل مِنَ وهف اقل لَم يف دريس ام لکو « بلل حاملا : بعدل 200(

 . « ْنِإَو ١ : نم الدب « ْنَعلَو ١ : ٍلصألأ فرز



 ¥ يعفارلآ قداص ىفطصم

 لَك ةايحلا ِةَقاَمَح ٍرْيِوْصَم ةَواَحُمَك ردع َنِم هناكَ « ويل غلب دَ مذهل ِءاَرَو نم هناكَ
 .. ( اهلك ةايَحْلأ ةَقاَمَح ايف ةَملك ُسِْْبِإَو ) ٠ ٍةَمِلَك يف

* * 1 

 اهئ َلْصَمْل 3 ْنَأ « "”(ُةَلاَسِدلأ) اَهْدُشْنت ذم يل لصقل هله ةباتك يف ْيَئَداَع ْنِمَو

 يف يتلا ةو ةّوَقلل ُهَرْمَأ درناو « ِسْيِمْخْلَآَو ٍءاَعبْرَألا و ِءاتدلشلا ماي يِنْهَذ يف كطاَوَخْلأ هلت
 ُمالَكْلآ ُنْوُكَيَو . انُهَهَو اتهم ْنِم لاتو « ارم ام هنأ ات ل“ نب ينقل هات « سك

 ٍضْيَجْل ِءاَرَو ْنِم ِدَدَمْلاَك ٍدَحَألآ ُلْيََو 52090 نمو < ا ا

 . ُضِرْعَي امم ٌءْيَش ِةَبَتكْا نع ْيِنَعطَق وأ ٍرْفَس َلَع تئ وأ أ رق بلان اذ

 حور ال ٌدَجَص : ناول ةئ اهيو ةنادلا مالا تََم « هللا ُهَنَعَل لن وبس يفر

 . ِسْيِمَكْل َمْوَي ريكا ْتْلَطَأَو . ُهَل كاسم اتا باَرطْضآَو « همم اتا لَكَ « ديف
 سلنا َنْوُكيِل ٌةأَرْم اإ َدْوَصَأ نأ زم نل ضرب : ةَكدبضُم طارح يترك تنا
 نار ل يذلا نيد ٍلاَجِر ضبع حيض نوَ ذآ دري سلب نأ مهو راتو .. . َلْيمَجْل
 َنْوُكَي نأ دنر هنأ ُنْظَأ انْيِحَو . . . َيَّلَصُمْلا ئقتلآ نسلن : َلاَقْيِل . منم ِةَئئاَح َْلَع علطت

 ْنَأ ةا اريج ن طعم ٠٠ . ُحِلْضمْلا ركل سيلن : لاقي اًريِهَش افلم اتاك

 . َصقاّنلأ لإ ال 1 ا لآ نل دوك « اجا اعيش ادل اَمِكاَح

 د ف 2

 نع يلان -“ أ أ وأ ا 5 ا 6-0 ‹ الِطاَب

 رخال : ا ل ل ا ل موي ىلإ

 عقب هَلَعَلَو « ّيِدَتلا يف ُْتْسَلَج اإ ريكفتلل ْيسْفَت عَمجَأ نأ ْئَسَعَو « نب اًمم جر قتال

 ص
3 

3 

2 
 كل
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 ١( ) لوصف الإ < اًهِيف ْتَرْشْنَو اهل ثّيك لوألا ءزجلأو ءزجْلا اذنه تالاقم لكو « ِةَلاَسّولَأ ةلَجَم

 . ( هليل



OEمَلَقْلا يو » ) 

 . ةءاَرقْلا يف ٌباَب ْيِ حفني ْوَأهْيِحْوَتْسَأ ام

 ان اهي نأ الا ني بلا لع بم نم دعا حدادا زواج مَ ۽ تجر

 ْذِإ . ٍةَعْمُجْلا ْمْوَي عاص ؛ لأب الإ ةَوُف الو َلْوَح ال : ُتْلَقَ . َمْرَيْلآ ُهْوُحَأ يفوت ِءاَمَظْعْلا نم 5 هو 27 م 2 ساو م 97 1 3 5 4
 و

 اًماَمَجَتْسَأ رمل اذلَه ىف َّلَعَل : تلقي « وئاتلا روضو ةزاتجلا عنيف ركل نم دال
 َدَي الو « سرلا ال ةف راَتكَْسالأ امنو ‹ نيمي يف ُدّلُك َحوبْسألا َكِرْدَتْسََف اًطاّشَنَ
 نم ٌتاَوْطَخ ىه اَمّنِإَو ءوب ةالاَبمْل ُةَلَقَو هسارْطَأ لِ يلق ٠ ةاَيَحْلَأَو ِتَْمْلا ىف لال

 ٍتَناَكَو ؛ ٍةَلِماَك ٍةَعاَس َةَرْيِسم ٍرْهَظلآ لبق ةَّراَتَجْلا يف ُتْيِشَمَو ‹ ةَرهاَقْلا يف ُتَحَبْصْأَو
 و

 ٍمايَأ ني ميلا نكي نأ مقرا ُتْنُكَو « ِءاَنَّسلآ باب لَقنم اَنَأَو < ًالألََت ٌةَعِطاَس نسما
 لإ تئاگف ثنو مث ءا « اّن ابويه حب ُحْيَرلا ٍتْيَه « ِءاَرْحَّصلأ ىلإ اته اًمَلَه ؛ ةنوْجَمْلأ حْيّرلأ

 و ناكأ ناجا يدهم ٠ « نيا يف لرل يف ةيِضاَم اه وتا

 يل يف امو ٠ ريا زو نری هش ی َرْيَغ ؛ وب اهنا ٌءْيَش يهم
 ُرْيَغَو « اًَهِرْيِسْفت لوا يف ةقْيقَحْلا اهله : فو ٠ يم رع 5 لا 3 ََلاَقَمْلاَك

 3 ُمَهْقُي ةاّيَحْلا يف مْوُهْفَمْل
x 

 وو ساس هلع 7 ف 2

 ‹ فوصل ّنِم ُصْيِمَقْلا َناَكَو هم حض َّنَلَعَو قرع اب مسجلا ی م تفجر مث

 اهْنم ام ةلعلا يهف الإ هعزت بجو ٌفْوّصلأ ىد اذِإَو ؛ يعش ِةَلْرَتلأ َنِم و ذأ يِرْدَص بو

5 

 هنأ تنقيأ وجل درو فصخَت ْتَلَعَجَو ُحَِرلا تهَرَخْلا تح < ٌةَعاَس الإ ْنُكَت ْمَل هٿ
 فلس ٠ ةَلاَحَم ال ٌدَبِهاَذ ُهَلاَفَمْلاَو « ةدح ْنَلَع باپ اذنه : ييف يف تلق « ماكل

 سار ر ا

 . ناني نأ رْيَخ نم يغ رسل يف مرک ُناطبَشلْاَ ؛ دلو ُنْهَّذل

 دحَأ ىف ةا زجر نأ مل نأ دبي « ةديَج ةع هب لأ ناك ٠ يلع كلذ و

 ةماعلا نم لعل « البلا يف ركنا البلا م نإ : تلفَو . دحألا تبل : يميل

 ا ألي نأ توجد ةمفرتلا ند ادم ؛ ومالا ةا
 مك سە 200 سل ميا 4 ر وس i 6 ب ال 0

7 



 2 يعفارلا قداص ىفطصم

 مَكَْأَو وفن يف اَهنَْب ُءْرَمْلأ نسخ خا اَذإ مسجل يف اَهْلَ
9 

 ع ٍةَقْيِرَط ْىَلَع اَهَفْيِرْصَتَو اًهَتضاَقإ

 ع 0 7
 Oi . ٌةرُقْلأ لذخت ذخت نّيح ة ُةَوَمْلا َيِحَو ٠ ُءاَوَّدلأ زج َنْيح ُءاَوَّد أ يِهلَو ؛ ةّيضاّير

 ےس ن رو

 ُتْدَّصَرَتَو « ِةَقّقلا باسا ْنِم تركو « ةّئاَرإلا ْىَلَع ُتْلَتْخَأَو « ُتْمّمَصَو ثمر

 مقل اف تی د سيب ُتْلُقَو ‹ ٍسْفْئلآ يف حست أ ةْيلْفَمْلا َحناَوَملآ اه

 َكِلَذ ْنِم ميف ُرَخْسَي ٍلِئاَعْل َلْوَق ئِنْهذ يف َرَطْحَأ َنْيِمّللآ كَل . ْبَهْذَم يل ناك الإ اَبَمْذَم

 : [لماكلا نم] ''”ٌيِداَدْعَبْلأ ٍبتاَكْل

 ع« ْتْبْسَيَو دعي ة يلو امو یَدغال ؟ ُسْمَحَ شخ نك : لق ْوَل
 2 5 523 ےگ 0 7 002 م e 3 7 م 2 ر

 و عم ra Tae < Sd موس كا % 5 هك 2

 ل # # 4

 رهام م
 َناَكَو د 1 ا نيَلات ن نإ هجالب َدرَبْلآ ّيَنَتأ « (اطْنَط) ىلإ ٰيِمْوَي ْنِم عْوُجْرل تعمح

 ةيحاض ْيِف براق اهلا ضب ةرايز نِ ايجار ثْيضَقَق ُتْبَهَدَه « اطل موفي نأ نإ تْفَ ع

 . ِدْيِدَحْلأ ةّكس ةطَحَم ىلإ ٌبِهاَذ هنأ ُهَلْعَأ يذلا م ارل ت ُتْبِكَر مث « (ةّريجلا)

 تح  ةعاكلا بلف وخت وقير يف 6 تعبني ماَرتلأَو « يَلاَقَمَو َنسِيِلْبِإ یف ذ رفا تلو
oA 
he كح ُبعَشْنَت ُثْيَح ؛ بنوا نك ل غو « طعما نة ل يزل 

2 
 مشا

e 

2 

 ايبَّسلأ 3 مْهَسل قو قري را E 5 يأ 5 ٍقْيرَطلَ رَظْنَم فالتخأ الإ ْيِنَعاَر

 . فج يح نم ٠ . (ةريجلا) ىلإ ةدعاَصلأ
eسا 5-5 مم ر 2 > رص ت رس ر ص  

 َكِلَذ ىلإ الٍرْرَهُم ُتْعَجَرَو ةتزداغف « ٌماَرتلأ اذلَه َفَقَو ئتَح تشبلتو ناطْيشلأ تنعلف
 م هرجع او orp مل ا ر ل و يد ر رو رام
 ؛ ةرجالا تعفو ٠ طح هن لمحا ياك جو كب دوف < ٌرخآ امارت تفدا ف . 2آ

 . تج ُْتِيَح نم ةّريجْلا ىلإ ةبهاَذلأ اهنيَع يت ٍقْيرْطلَأ كلب ْيِف ب ٌتَصْنُم َوُه اًذِإَف « َقَلَطْنَاَو

 ٌرْخَسَف 3 جاَرجْلأ ىَلَع اتاك ناک ؛ َداَدْعَب نم لجر وهو ¢ بتاكل َناَوْرَم ِبْصَو ف وعسل الم لق )غ0(

 . عيدبلا بوُلْسألا اذنه رعاة



 « ملقلآ يو ١ ه5

 نأ ُتْيَأَرَو « ئّرخأ ٌهَدَم ناطْيَّشلَأ ُتْنَعَلَو ُتطَخَسَتَف < « ٌقِلطْنُم وهو ُهْنِم َراَدِحْنالآ ٌمْيِطَتْس سا الو

 ِتْفَوْلأ نم َقْبَي ْمَلَو بَعَشْنُمْلا َكِلَذ ىلإ الوهم ُتْعَجَر مارل َنَكَس اَمَلَق ؛ َفَداَرَ ْدَق ُهَقَبَع

 سم ےک ھر سيو رم و < هكر BE سمس 52 6
 عمتجاو تاَراَتَّسلا ئدخأل ةئداح تعقو دق اذِإَو « مارت َْءاَرَو مارت اَذِإَف 2 هٿ ْدْظْنَأَو

 َتْيبَحْلآ ةباَعَدلأ اذنه ْتْنَعَلَو ‹ ظِئَعْلا َّنِم ْيِلْغَأ ُْتْلَعَجَف ... قْيرطلآ ِتَّدْسَو ُاّئلآ

 ْئَقاَلأ هل َلاَقَف « اقاَر ىتأف « لغ هضع ىذلآ تياَرْغَألا َةَرداَن ُنْيِعْللا َيَنَرَكْذَأَو

 َلاَق « بلكلا ةّيقْرِب لجرلا أَدتبأ اًملف . بلك ا

 ی دلل ياتي وتا يدع كوتا رل
 ےس

E: 3 3 11 u لوألا ةَج ا تع ني تلک انآ صاح ةر گنا ف نيت یگ 
 عا بتا ١ نرالا با لع ا نهرب الأ يف َهْولَعَجَ
 ايناَمْلَأ هِيَسْخ أ ير ٍلُجَو ٍبِذاَج لإ ف ٹططحنا . . . صاخب ايهم ناک امنع اح

 َسيِلْبِإ نم ُرَخْسَأ ُْتْلبفَأ هٿ « يِرْدَص ْنَع نصا ُتْسَلَجَو ؛ وتيهجنعو وق هقْلَخ ِتْوراَقَتِل

 . رنا ادله ن نق امم بمن تْذَعَجَو « ويكي

 اًهَكَرَت دقو هل ةَذفاَتلأ ْيِلَي امم ٌيِبِناَج ىل ب مدؤألا َناَكَو « َتَعَبْنَو ٌراطقلا َكَدَحَتَو

 اًهَقلْعُي ْنَأ ُتَبَق قرر + قربة اأو راب اتاق انب صني وهلا تنسخ حم

 “برشي نا الا حور ٌنْيَمْطُم ٌنكاَس وه اذ البلف هترباصف « ْلَعْفَي مَلَ لجل

 زاتيکآ يف عاصم ةف نِ يَ ةئقب ىلع هنأ َرْيَغ ٤ اَهَقْوَف وأ تسلا دوُدُخ يف خيش ا لاو
5 

— n 

35 ١ 1 
 ْنَأ ٌتْنَمَهَو « ِهِيَجاَح ْنم ءاَوَهْلآ نأ ْتْنَْبأَ ییز ةَقاثرو هت ٍَمِيجاَو هلضَع ےہ

03 2ٍ 

 هللا ها اًرْغَأ - َناطْيَّشلَ نأ َرْيَغ « ْتْلَعَف َكِلَذ َلَعْفَأ ْنَأ ُتْيَش هش ْوَلَو « َةَدفاَنلَأ قلعا انأ م وقآ

 ُهَمِلْعُت ْنَأ كب ٌنْسْسَي الف ١ قر رع رضي تلو نیز نخ لیا ١ ئل َسَوْسَو
5 2 -_ 
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 امل ْمْوُقَت ال َفِئَكَو « ُنَسألآ َوُه هلأ َنْيِح ىلع عضل َتْنَأ كأ اَمُكَماَمَأ َنْيرِضاَحْلا مغر

 ربا ماي دم يف سَ ال تنمو ٠ ءال مِيِهَص يف ةرابلا ءاملآ روا تنك ذو 5
 ِبْوْرُض ْنِم اَذَكَ اذك يِناَعُتَو « ةضايرلِل اَْقي اَذَكَو اَذَك لمحت َتْنُكَو « فيصلا باث ريَ

 . . . تنكر تْنُكَو ٠ ٍدْيِدَحْا ْوُع َكِيَدَيِب ْيِوُلَت َتْنُكَو « وقل

 اًنْعَص اذنه ْيِلَمَع تيارو « َلُجَرلآ هنأ نأ ْتْفَِأَو ؛ يل رطح امم شاو تعد

 يبرر ُتكَرَتَو < مالا ال الو ةي ةينشلا را ال َو ٍقَرَعلاب لَو ءاَوَهْلآِب اع و ‹ء ةَلْوْسُفَو

 رْييْذَت ْنِم ةهج ةدفالأ هذه َّنأ ُتْيَس سانت < ْيِدَي ْيِف ناک باتك ىلع ُتْلَْمأَو ناشر

 سالا نضْعَبَو « ٌيِعاَنَّصلأ َيِعاَرْزلا ٍضَرْعَمْلا نم َنْيِعِجاّرلَأِب اًمحَدْرُم ٌراَطقْلا َناَكَو ؛ َسْئِلْبِإ

 . رع ِناَكَم يف َمَمطَم الف فرقو

 ْفِصْحَيَو 3 بلا عت ا هز ور یوق تن تل

 ب َنْوبَجْمُم ْساَّئلآَو « ِرِطاَمْلا ليلا ِةَمْلَظ تخت ٍرْهَن ٰيف هئم حسا ْيَناَكَو .اًفضَع
 و
 ؛ ِْعضْرَم فرع رک ئأر ْدَقَو « مهم رتا يب ٌبَجْعُم يرزالا اَدنَمَر « ير زالابو رس < هي و و لآ

 وح يف َسِلْجَي نأ ىَلَع ٌدَحَأ ْمِدْقُي ملو ايلا قب ب سلجم ينمي ىلإ ناكر

 . ٌيَبروألا ٍلُجَول
 يذلا شار ؛ نقد ريع تخم هِذَم نم ب لَو « (اَطنَط) طم َراَوْنأ تيارت م

 دَكأ مَلْذِإ ؛ حارا لين اذراب الج اَعَِِر سن ناك ذم « لجو رع ممْآ رعب فْلخُي ال

 . ةف َىَلْعََ هدب دم دَ ذَق يبروألا َلُجَولآ تيار ىح « مايل يهنأ

 ف ¥ 3

 ت
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 ُْتْلَواَحَو ؟ بدلا اها ادام َمُث ! نل اَياَذاَم مث : وق ااو يراد َْلِإ تْعَجَرَ
 اليل ةَرْشاَعْلا اعلا ِتتاکَو « كلذ نم ٍءْيَسِل ُكّوَحَت 3 ا لق ًارآ زأ ا نأ 3

 نيجضت ىلإ تبرأ تبل
 ْعَبطيَس هنآ : (ةلاسرلا) بحاَص ذاتسألا نم ٌباَتك اَذإَف « ٍتْبَسلآ َمْوَي ُثْحَبْطَأ هن

 )١( نغم اهلك : (ِنيَحلأ ديرشتب ) ةباَعَدلأو بعاَدْمْلأَو ْبْبْعُذلأ .



 ملل يخَو» 1۸

 يف ْىِلَمَأ َناَكَو . ئكضألأ ٍدْيِع ETT زريق اَعَم نْيَدَدَع ےس ےس ےس

 يت نتا يل فيكم « ُتْيَساَق اگم اًلْوُذُخَم ء دحر لامل
 ر

 ُتْقَياَضَت اَذِإَف ٠ قيل لني ءَ يرنأ يلع يف ام < مهب مه هفت یف طلخا

 دبل ِدَلَقِب ْنِم هدأ امم ةَيفاَعْلا ُتْلَمْأَو ْتْوِيتتَو ْتْطَبِت يتلو ؛ تنك ْنَم َرْيَغ تنك

 ُلَمْعَأ راهتلاب نبق « لْيَللا ئف ةباتكلل 505 اَذِإ طاس ىف اَعّمَط ُتْدَدْحَأَو « هتفعَضَو
 . ةمْركحْلل

 ني سَ لقت العم اثم ثلج ١ بح ام ىلع مَ ذج م نیلا ناک اھل '.
 يبرق هلک رمالآ ی ضقتنأو « ةباتكلآ ِنَع ِرْجَعْلَآَو ٍضَرَمْل ن ّىَلَع طْلَسَتَو < ِةَدفاَتلَأ ةَ ةَبْرَض

 لأكل أل ع ريا بوس ذك. اطالب نيل
 َدْعَب ةيناّلأ ماَمَت یل ةّهْيَتَمْلا- ةَعاَملأ اًنْرَدَحَو ‹ ينطوي نم ْتْيَضْرَأَف ؛ ةَباَتكلل رحّملا

 ا

 ET 0 و

 0 ا

  e ESر 2 ٤ :7
 ؛ ٌبطلأ نم ٌفِرْعَأ ام 2 ُتْيِنَو « ةَدْوُحْشَم ْيَيَدِعَم نأَر « ٌعِئاَج نأ ُتْمَسْحَأَو

 2 وا رص معا 9 0. 0 لل تو ساس 5 ر

 ذيرأ تن مك « والاب رتا ذو طح « اتا اتر ىَرْلَحَو ِءاَوشب ٰينزؤاَجَو

 ريس هب

 َلَقْنَأ ِةلاَمَمْلا نم رْكفْلا يف يذلا َناَكَو « راطقلا ةذفات نم ّيَلَع َّدَشَأ ناك ُماَعطلأ اذ « مول

 1 اكْيِمَج نأ غامد ْيِف ُمْضَهْلأ َءاَسَو ؛ ماَمَطل نم ِةَدَِمْل يف يذلا نم

 « ٍةَلْيِسَو ْنِم فرغ ام لك هِْدَتْسَأَو ئَرَكلا ْمُهَوَتَأَو ْيِناَضْعَأ ْيِحْرَأَو مرات ُتْذَعَجَ
2 

 ْتْرِصَو « ٌرِجَفنَي ُداَكَي ْيسأَر ُث ْتْمَسْحَأَو « ٌرْكفْل ٌدَرَمَتَو « اَقَرَأ الإ َكِلَذ ْىَلَع ُداَدْرَأ ال مث

 ُهَنَعَل َسْيِلْبِإ ْنَع ِةَلاَقَمْلأ ةب ةَباَتك ُتْعْطَتْسأ ام ِناَلْقَع يل ناک ول نأ تْمَه ُهَوَتَو « ٌراقتأ الَو لَملَمَت

 عبي َناَكَو « اًمْيِعَض اًراَمح بكب ناک اَلْجَر نأ : ةَكِحْضُم ردا تيكا ءْنََكْذَأَو ؛ لل
 و a 2 ر

 َراَص مِلَف ْيِشْمَي ْرِدْقَي ْمَل اذِإ : َلاَمَ . وب قْفْرأ : هَل ليقف « ُهُبِرْضَي َّلَعَجَف شعبي الق

3 3# 3 

 مَلَو يالا علمت ن ةكشؤُم يه اَذَِف « ٍةَعاَسلَأ يف ُتْرَطَنَو ٍشاَرفْلا ّنِم يِسْفتب ُتْهَدَقَو 5
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32 

 « اًحاَبَص ِةَعباَدلأ ةعاَسلأ ماَمَت ىلع اًهَنْرَدَحَو و ةهّرتملا ىلإ ُتْعَرْمأَ « دعب داقولا ٌسحَأ

 َنْغّللا ئَأَر ذق لإ هسا امر دنَعْلا ُتْفِفَطَم « اَدْيَكَو اناَيْفْط ٰينقهْرب َناطِيَّشلأ َّنَأ تلقي

 يدرس وهف اًحْدَم
 ملط نأ ىلإ هرج هلأ اًدحاَو ايش الإ نيل اًذئَم ناك اَمَق ٠ َمْوَتلآ ٌلواَحُأ ُتْعَجَر هٿ

 و و 0 ل 5 00 26 ب مهو o 7 وس س 0000
 م ند دج يت يخع نأ مت ٠ يزال طش ع ا

 يعنارلا قداص ىفطصم اطنط



 ر

 یف ںی ج
 ید وزا) نی) لعل وقنا يود 0۷

 يَجَعْلا يرمزألا دمحم وها دبع زب نش َناَك : يادا نبأ ِنَسَحْلآ ْوْبَأ ُحِبّشلآ َلاَق

 رارسألا نم 8 دس َوُه امنا ٠ ٍلْقَعْل قر ْرَف امم َقِراَوَخَر ٍتاَيآ بِحاَص الجر ُهْنَع هلآ يضر

 َناَسْنِإلآ اها هيف ؛ ٍدْيعَبْلا هقَُأ يف مهلا ةر هس علب ذَف « نؤكلآ ادله يف ةّيراَجْل
 ت ر a 0 2 0 . oz ص 2 مل
 دقو ؟ او ٍقاَرشإ نی وئالالر هلت يف ِمِجَنلأ ر 7 اهنأ الإ ‹ ُهْعاَبْطَو ُهَناَوَهْشَو

 ص 3-2

 1 دلا َنْيَبَو هبلق َنْبَي اَهْلَعْجَي 3 وامس هعمو سائلا يف َحّبْصَأَف ؛ اهسْفَن َقْوَف مذاب عفر

 هز ا رک نکا رک هراضيخأ َةَعاَس ٍتيَمْلآَك يح ناك غلبملا ادله غلب اإ ْلُجَولَ

 ْنَمَو « ُقَوَذَتَي ْنَم ال ظْفْلَي ْنَمَو < وتي نم ال ربعي ْنَمَو « ُذُخأَي ْنَم ال كري نم ةَرْظَن ةايحْلأ

 طال َيِهَف « اَهُفرْعَي ال ٍعل نم هناك ٍتاَرَهّشلَأ ئَرَيَم ؛ رهاب قلعي ْنَم ال ٌرسلآ كرذُ

 لَم سْوُفتلا فو . اتسفنأ نم اَهَِناَعم اَنئاَمِلَك بلت اَمَّنِإَو « هيام ال اَهِلْمَأ ينام اهف

 ةدماَجملا لَ اهر ٠ َََصَو ان راطتنأ لتشمل ن ْيِناَعَمْلا هيف ْتَحَقَو اذإ : ميشا

 . تَدَمَحَو هب ٿاَفطنآ ¿ ْيِناَعَمْلا كلت ُهَطَلاَخ ادق ؛ ِءاَمْلآ لم

 ١ 3 ذي

3 

 : َلاَقَف ؟ ِناَسْنِإلِل ٌقِراَوَخْلآَو ُتاَماَرَكْلا ُتْدْحَت فيك : َةّرَم يسا ُتْلَأَس ذَقَو

 ريَيِناَحْوُرِل ُكِلْمَي كي لو وينج نف تْوَسَينيزجشملا سالا نم اعنا نإ ١ ْيِدَلَو اي

 كرنب ذاكَ او احد نف فرصت « دز هبل يف وَ ةَدَماَجْمْلا نيف ىلإ اق « نيش
 ادي ءامشلا يزعم يف هَ تعتتاو ؛وييرقب نم علمني نأ قاطأ نق « ايش وينج

2 

 َكِلَذ ىلع اًناَعُم ٠ هِييِناَحْوُر ىف ٌقَمَحتَي 7 ْنَأِل ادعم َناَكَو « ٍضْرألأ ْيِناَعَم ْنِم ْتَقاَض ام

 نبا لا كنو ل ابكت هج هل باص « ِنْوَكْلأ ْيِف عاش ْدَقَف  لاَدتعالآ َقْوَف ةَعْيبطب
 ص

 و م هر ت 0000 4

 هلك نؤكلا نف 0 ضْعَب ىلإ اهض ب َرَرّصلأ ُلْقْنَتَو « ْعَمْجَتَو ُقْوَمُتَو ‹ نلت مَلاَعْلا يف مده
 - ر

 « ةثلاثلا ةنسلا « م ٠۹۳۵ راذآ /سرام ۱۱ = ه 1767 ةنس ةجحلا وذ ٦ « ۸۸ : ددعلا « ةلاسرلا )#( ١

 . ۳١۳-۳1۷ : تاحفصلا
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 و

 نحو « ئات رؤ وه ُرْخَبْلا یت ىَتَحَو « يرخص رون َوُه ُلَبَجْلا تح « رولا وه دحاَو رَهوَج

 . زجنشلا اَهَمْئِرْصَت كهللا ُةَرْدَقْلأ هنفرَص “رو َكِلَذ لَك « ُباَرْثآَو بَهَذلاو يدخل

 اَم ٍرْيَغ ىلع ةَراَق َةَقْيقَحَو « اَنَوْجَعَو اَنَضْقَت هئالُي ليم ڙهاظ : یر ام ىلع اك

 ذآ وإ 6 نمو ؟ هشاوحت دع ف لإ نكي حل نإ حجم هزل رل لمعي اَذ نم
 هللا مص باسل TT رس و ماس رک سس ترسو 2

 مص ا الأ رم رمت یهو هداج است لابا ىرتو : اتق ل دزوی شاوي م

 ر -

 مَ اَهّنَأ رغ < هبا ةدماَج لاجل ؟ [۸۸ : ةيآلا /لمنلا ةروس ۲۷] € ءىس لک نق یا

 « ٌنِناَسْنإلآ ٍلْقَعلل ر همالک رون فْشَكَتَي ْنَأ هلا ندان َتَمَو ؛ اًهسف ْيِف ٌجْوُمَتَو اًهِضْرَأ

e 

 ىو م 5 8 06 oe عر ر ور

 هن ةا ام لبلاد باشلا نأ ثيل ضا أ ىف اًدْئِدَج اًمْلِع ةيالأ هذه ن 2

25 3 
 دحاو

 يف ءيش لكَ « ىر ام ري ةَ تاك اد هَ ! هِلهَجَو نانا ةَيِرْخُس اه ایر

 ُلْوْقَت ةَمْيِظَع َةَمِلَك ْنْرْكَي ُدِيِظَعْلا ُلَبَجْلآ ُداَكَيَو ٠ َيِناَسْنِإلا رطل ْىَلَع دَر َوُه اًيندلآ

 . !٠ َتْبَذَك » : ِناَمْنإلِل

 ىلا طلت نأ ةرذقلا نإ ْعِجاَر ِتاَماَرَكْلآَو ٍقِراَوَحْلآ يف نال

 ْنَمل نؤكلأ ضْعَب ةعاط ىه كلت ٠ رك اذنه نمل فَ يف ام ع رول رس نم

 ي نكي مك آد : كولي وينج رثا نب یش ناعرا لآ لجل نف يت ب د

 لإ 5رن ذأ دولا نأ ةا قري ذأ نواح و نم رد ردا كلت ني لجل
 . ُهَلْلَرُي أ ةحرخري ذأ ةلفنيف هنم َوُه يذلا ٍلبَجْلاِب فَّرَصَتَي نأ ُلِواَحُي قُم اًرَجَح فرع

 « اًهِناَسْنِإ يف « . . . انآ لأ ان نو نينار ل قف زل لع 378

 ٍءْيَش ٰيف نح اَهَل قبي ال َنْيِحَف ؛ اهيل ٍقْوُقُح قاض َرْهَو ال اًمَلْظُم ٍضْرَألا ىل رش الو
 رم ارل نب هلک ر ءيت نك نع تاج ١ حلا اهل بجي ٠ اَهسَْت دنع

 مبروك هَ ره لَك توكل نأ تبن دَقَو « ءاَبَرهَكْلاب يآ اهن اح بي يلا يه هَ (رؤثلا» ُةَملَك ()
 نك نأ هللا ءاَش ام لع َةَدمَجَتُم



 .«ملقلأ يَخَو » 0ع

 م ام

 . لاخلا ُهَمَرْكَأ ْنَم ةَقْيلَخْلا

 نامي ر هُسْفَن لصق نأ َداَرَأ ْنَمَف
 2 aff ھ8 ا 5 و سو يآ ىلا شتا سى مينا . di“ ني
 َخساّرلأ م ْمُهَناَمُي َرْهَف ْهُهَلَمَع ا 4 ركذت ةركف ماب ينام نؤوكَي : ةماعلا ءالؤنه

 . ْىَسْنُي الَو ركذُي هتاَرهشَو مْشجلأب
 م

 نم ةد هيف َسِيَل هلك اذه ّنكلَلَو < دي نرو نوكأ عزل َلاَجر ْىَرَت َتْنَأَو
2 

25 

 لك ٍءالُؤنهَف ؛ سائلا ص ْمِهِرْيَغ فالح ىلع ٠ « ْمِهَحاَوْرَأ

0 

 انذلأ مالخأ زب لش ذأ وفه ذأ منا اب

3 2 2 

 هتآرف ام ىلإ ٍناطْيَشلَأ ن ْخْيّشلأ مالك نهب ٠ رش قسم ْيِف ُذْئَمْوَي اکو : ِنَسَحْلَأ وب بأ لاق ر Tole 7 olo lr وو rr ےے88 ےک اک
٤ 48 1 n 7 -هم م خمسا  

 ىلع كق ْنِم نإ : خّيشلل ُثلقف ؛ ُهْوَعَراَص ر وأ ُهْوُرَراَح ْوَأ َناطِيَشلأ اًوََر نمم َنْيْيثك ْنَع

 س ر وە رك 3
 هَملكأَو ناطْيشلا ئَرأ نأ ْنِم ُبَجعَأ الَو ّيلإ بح أ يسه يف اَمَو « َكِيَلَع مح َكَلأْسَأ ن

 ۾ يلا وع وويل نب تمام نإ يام يق نأ دا ناو ؛ تش َمْسَأَو

 ؟ ملکو ناطْيسلأ یر نَا َكْيَلَع دري ر اَذاَمَو ْحْيّشلَ لاق

 هم رسا نأ الإ اعيش َىَلَع ْيِدْجُب ال ! هلآ ناَحْبْس : ْتْلُق
 هارت نأ ديري ٰيذلآ وه ناطْيشلأ نؤكي نأ « ْيِدَلَو اي ئشخأ ٰينِإف : خّيشلا لاق - مام 55 هلو ا رو همك ل هس اس اك ا ل

 ١ روم اع مكي

 fg f عم 2

 رش ال اَمْلِع ُنْوُكَيَف « هرس ْنَعْهَلأْسَأ ن أا ذيرآ ناف : ْتْلُق

 6 رد نكح رك انك ٠ قط نك وزي نع ل فتك لاق
 ! َناَطِيَّسلَأ ُتْنَأَر دَق نؤكأل َناطْيَّشلَأ ئَرأ نأ ُدْئرأَف : ْتْلُق at كأس eR مك EE ل

 يي شيع ر رو سك رے هدب مك 2 #2 2 و n E تك

 َنم َتْبَرَهَل لُجْرآ عّبْرأب نَسَحْلآ اب اي تنك ْوَل ! رطأب الإ ةر الَو َلْوَح ال : ْحْبَشلَأ ل

eهيو 14  
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0 
 ْذإ . اهلك عبرألا َيِلْجْرَأ يف ِناَطِيَّشلأ لَمَع َلطَبَل اًراَمح ُتْنُك ْرَلَف ! ْيِدْيَس ای : ْتُْق : 3 1 fs aol Ae Î هم 7 14 8

 ! راّمح ِءاَرْغِإ ىلإ هب ةَجاَح ال
 ؟ و ناطيشلا ىّرت نأ دب الَو : َلاَقَو خْيشلأ مّسّبتف رب ا 4-0 ا 6 تم elo ا

 A و
 لب ال : تلق

 9 روک 0
 ! مقف « اَهَلْوَقَي هنإ لاق

# 3 # 

 « سجل نع ابئاغ ُهَعَم ُتْيِقَب قراَح رمآ ىلإ ىَسَم اَذِإ ْعْيَّشلا ْناَكَو : نَسَحْلآ وب لاق

 دَجَو نم الإ قرارا عت الو . وباع اییدآ ل خبضأَك ٠ اتاپ انآ ام ينم لینی اک
 نم أَي ما ن د الت « لصارلا كلا نم ُدَمَتْسُت ةَوَقْلا هذلَهَو ء هحل َةَلّمَكْمْل َةوَمل

 2 مس ىلع 0.

 يف عَ ذإ دجال اهم هدا يَ ٠ ضرألا يف ةه ةّيسفن لس اهلا « مانإ

 ؛ الس اهلي وجو « البي جَو ‹ اًَمْوُسْكَي وج : 0 ؛ رمو قرؤتف اَهُوَج
 02 م ےس هے ور ت

 اَهَل ناک اَذِإ ُسسْمَتلأ ُلَعْفَت كلذكَو

 ءان ىلع اَنْفَرْشَأ ذقو اتتيأرف 00 عيش َفلَخ ا ب ٌقْشَمد ْنِم اَنْجَرَخَو

 ْنسَْن ُهْنَرَكْنأَ ؟ ِهِمَدْقَمِب َنْوُكَربَتيَو هيلع دملي دو َحْيَّشلأ َنْوّقلَتي اًماَوْقَأ تيارو ؛ ٍمِيِظَع

 مِهنَلِإ اَمَو « ّنجْلآ َنِم ٌمْوَق ِءالْؤَم : قو يطل نإ تقلق . هش ةشحو ْمُهْنِم ٌتْدَجَوَو

 يب لغتشاو ىَرَت اَمب ُلْغَتْشَت الق « اَنْدَصَق

 هتك تاو عيطلا رأينا « ئزخأ قط كين ٠ مِيِظَعْلا ِءاتبلآ ى يه ئ

 ؛ ْتَعِمَس ده اَلَو ثأر ٌنْيَعاَل اكم ١ َفْضَوْلا رج زجفت عزم اين ىلع ا دعي

 لك اذ هيلع تر ب علب طولت ٠ ؤلغقو عاش زر ا

 L7 « روم زا راك منشا یف لآ لإ ١ ماقا دغا ير اینم ر

2 
72 

3 

2 

 ذأ

 إلی
3 32 

 ها

 وت هنأ ال

 نأ ع e مسج لع < « رَ بج رذق يف '"7ُبَعْبْع مب ب قلع ٠ « ٍمِظَع ٍلَبَج رْدَق َيِف ُهَسَأَر ن
1 

 . لأ نيود مخل نم كت ام : بیع رولا بع 0 5



 « ملقا خو 1 2:

 « احر ونتنأو « اًرَظْنَم ِناکَم ینا انآ اَذِإَو « ضْرألا ٌحاَرَص ئاك ُهُراَْحَف ٠ َنْيَمِفاَحْآ ُدْسَي

 . فجل ّنِم هاب نجس اک

 ؟ اَنَم ام : ُثْلْقَك

 . ماسلا وْيَلَع َناَمْيَلُس نمر ذم راقت هذه ْيِف اَنُه َوُهَو « سيلي نجس اَدنَه : اولا

 ٍةَرْهَش ْىَلَع ضل زن تی اک لعد تک:

 ْمُهَل موق الف « مهن رييذت لك ةدحاولا ةرهسلأ هِذَم َّعَم لطيف « اَهُرْيَ شل

 يف اهنا ء ایج ُبّلَكْلا اَهَباَصَأ بالكلاك َنْوُعِجْرَيف ؛ عناد م نزال ساي

 ‹ الملأ ىَلِإ اَهُمِلْسُي دحاَو ٌلَمَع الإ اهِعْيِمَجِل َسْيَلَف ٠ اًضْمَب اهضْعَب ضعي لاري ال ٠ اهمخَل

 . مي ِاَرس نِ ئرخأ صألا ره حصو مو
 , اًضْعَب مكي اهضعبق ؛ اهات امر مهتاوهَش ٍفالخأب سالا حل امن

 : ٍنَصْحْمْلآ جْوَرَمْملاَك ؛ ئَرخأ ةر اهب عمق ةو نم َصّلَحَت ْنَمَو « ايش عر اهن ءيَشَو

 ٌصْللا ىلع محي : ٍدِجاَوْل ٌينَعْلاكَو ؛ ىر هرم هَل تسيل ْنَم ْىَلَع ٍمْجَرلَأَو ٍدْلَجْلآِب ْمُكْسَي

 . ار مْلَعَو « َقَرَسَق ذب مل يذل
 ُهئاَوُهَم فيلتختل الإ ٠ َنْوُمَرْهتَ َنوُلهَتْكَيَو نيش « راما الت يف سالا اشن امو

 ُدِجَيَم ٠ رييذَلآ يف ةيهإلا ُةَمْكِحْلآ كلي مَ ْنِم ُنَّقَحَتَف « ايف ةبغَرلأ ُرْيِداَقَم 7

 جَمسَأ َسَْل هلو ؛ ٍدِحاَو ليج يف تاب ۽ حوش * دأ نری أ لاقط أ أ 0

 ْرَهْظَي ِءْيَش ْنِم دب الق « اَهَدْحَو ُنْوكَتُةلْيضَمْلا ل ضزَألا ٰيف اَمَدخَو ْنْرُكَ ةَيذَرلآ َنِم
 ريغ ايش تاکو الزم ْثَناَك اًهيف ْنَم لَك رصتلا اإ ُهَكَرْعَمْلاَو ؛ ٌدّضلَأَو دضلاك « هري ٌءْيَش
 . ةكَرْعَمْلأ
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 نبدي لک نيب دي َوُهَل تح « ْمِهِبْولُف يف ُسِوُسَوُيَ ضْرألا ٠ "يمل تاكل ُنْيَعْلا َوْهَل َّحَو

 ؟ ٍقاَسنِإ ل
 ّنِم ِسْمّسلَأ عاَعْشَك ٠ ضْألآ يف شنو اهنم لصفت َةَُق ةّيراّثلآ هِحْوُر يف نإ : اُلا

 ُةَقَلَعُم يح را هَر كلو « اهل هَدَصْرُم ماسلا ىلع ةَ هيَ هرات رُک هذه : ٍسْمَّشلآ
 . اندلا ٍلْهَآَو اين راَمَع َكْذَتَو هذَهِبَو « اَ ةَدَصْرُم سومل َْلَع

 نأ يعي َناَكَف « ْمَتطِلَمَم . اَْنُدلَآ ٍلْمَآَو اينُدلآ ُباَرَح : اولو نأ مُتدَرَأ ملل : ْتْلُق

 طلغلا ُلَدَي َءْيِجَي

 َنْوُكَي نأ يللا نمل اته ّراَج . َراَمْسِمْلا بوتل َقَرَح ! ِنَسَحْلآ اأ اي : ْمُهُدَحَأ َلاَقَق

 - َكَحِنَو  تذج لَم ٠ 08 ْراَمْسِْلآ َوُهَو هُلِعاََو اعوُفْرَم - بوَ َوُهَو وب ُلْوُعفمْل

 7 نب 3

 هار حبس ىلإ ةسلِج ُتَرَظَتَو « ْيِلَجْحَأَو - شاو - نجلا ْيِنَعْطَمَف : نَسَحْلا وب َلاَق
 7 + و د ےک ا ر
 اذه ِءاربَو نجل َنْيَب ْيِدْحَو اَنأ ادو « ُهاَرَأ الق سلما ٍدَق ْحْيّشلأ اَذِإَف « نم ُرَخْسَي فيك
 ؛ هدأ ام لارو يع يرْسَف ! . . هات يف مق نشر يهب يف هيَ تَعِضْو يلا اگلا مام 20 و م 5 قم هام و ا ص

 2 جد 3

 2003 ر a ا نى س نھ و ر

 دبع لوا اذله ْتلِقَو اطيشلا ْتْنَعَلَو للأب تذعتس ‹ ٰيسفن يف ٌرطاخلا اذله عق

 ئناكو « هبايغ یف و خيشلا رؤضح ْيِف ان يل ن ‹ ِءاَيَرلا لهآ نم ياي هلعجو يب اک اش 2 و 4 . e AT 2 مرمر 9 كل 5

 ر E ر هو ع 2 4 7

 ! ُنطْيْشَتَت نَسَحْلأ ابأ اي تذك ! هلل نإ : تلو « رسا ام ريع ُنِلْعَأ ٌقفاُم
 000 ت و

o 8 9 1وع يوب ملل 8 ع  of ۴ 8 aهو  
 ديب ! كلها نأ ْئِعضْوَم يف تيب اذإ كشْوَي ‹ ْئسفتب ال

 2 س ر

 ته نوكأ ْيْنَع لَ امن حيلا نَا نقي ذقف « يقع نَلَع صكنأ نأ ُتْمَمَم ۾
0 

 ال



 ( ملَقلا يو 284 ١

 0 وو ا ماهم 1 م

 ُتْفَقَوَو « فقأ ن أ تكلم 7 ُتَكَلَم امف ُتْوَظَنَو ؛ رنا نأ ُتْكَلَم امك « ةَ یل ْتّفَسَكن َراَعَمْلا د

 و

 . فطر قره هپ نالا لمت ین قرف زا لزا جاع ذق ناد ادق یر

 ْنِم ْعَمْسُيَو « ٍضْعَب ني اهضنَب مري ديرش ناجع اهل ةع و الم تمرض

 ٌدْيِدَص هناك  َرَمْخَأ َرْفْصَأ َضيِنَأ بيك ِءاَم نم ٍقِئْمُمْلآ دَسلاك اهيضزت نف جار

 اوت مق يف حقتي
 ہو

 ١ ايف َبَهْذَأَو ْيِنَعِلَتبَت نأ ثفح ىح مق ذو برت تلعج هتتم جب تم < هِناَكَم ْيِف تع
 ٠ ضرألا يف ثق نام 55

 ی د 02 2
 < َفَمَو دق ساتم ة 0 ةقلخلا ئا

 ىلع َفَقَو دق « ٌدِسْأَتْسُم ةقلخلا لئاه < . ِقِيِلاَمَسْلأ ُدَمْحُم وسا بلك اَدِإَف ٿ ُتْرظَن مث

 . هپ لیست : امم بعَی د هم ايف باغ ةَّرذق ِةَفْيِج
 ت ا

2 

 ت off ه م هرم

 ؟ َناَطْيَّسلأ َتْنَأَأ ! تْلَكْلأ اَهِبَأ : ُتْلُقَ

 الع كين امم ضلت اجرت ق ةه يف ناس هن هئاش َحْسَم وه اذإف ٌرظْنَأَو

 ِهِلاَمْعَأ ةر وص سيَ ذق بست « اًرُطْنَم ءيش ْحبْفأَف , ههو ام ۽ ءْيِش

 ! ٌناَصْبَسلأ انآ : َلاَقَك َقَطَتَو

 َتِبَلَقْنأ مث « اًناَخُد َتْنُك فيكَ ٠ َنِئمِئآلَو َ ةئقسقلا نلعو هلآ ل كيل : تل
 دج ا و لع تربل اق نإ ا

 أو « ٍنييتْمَمْلا ٍدَحأَب َنْوَحِلاَصلا داع مهنا ؛ : َنْْبآلَاَو َنْيِقِساَفْلا نعت ال : لاَ

 بأ اب ككا ؟ ٌةَحاَفَوَو ٌءاَيَح اَيْنُدلا یف نشل ٠ رخل مما َنْوَحِلاَص ٌداَّيُع َكُلاَتمَأَو

 رفا رفق ؛ نامل نامر ْمُكِدْهُر يِ ْمُكَعَم ان ! هلأ ىَلَع انآ ْيتَحاَقَو ْمُه ٍنَسَحْل
2 3 

 متت ال « ئَتْغْلَأ تغ ٠ ةوْهَّشلآ ُةَوْهَسَو « ِةّذللا هذ ْهَعَم نأ ريع ؛ اسب َيِنوُمْتكَلهَأ ذلو

1 
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 ا 0 م مفر او نس ر هر هر و 2

 يَ الع اهل ٍييراَعتسأَ زارا راب تدم عو ني یف
 ٰيداَبَع ةاَيَح ْنِم ٍةَدِحاَو ٍةَعاَس مث :! َنْوُدِهاَجُ د اهلك ْمكَئاَيَح َنْوُعْطْفَت نَسَحْلآ ابا ا ماو

 APE ؛ ملأ مكمهج يه ْمهِتاَيَح نم ةَعاَس ْتَناَك نيل للا َكَمِحَر - زنا

 ؟ ِنْيكاَسَمْآ ِءالؤلَه

 ةَكَرَح هيف ْتْكَوَحَت ئَتَمَف ٠ ْيِناَسْنإلا بقل يف ثنا َكِلَدَك ينال اًناَحُد ينتيأر َكّنِإ
 نع َلَمَع اَذِإَف « اًناَحُم نوكأ مّن ْنِمَف ؛ اهيل لأ يالا رارضإل ٍلايخ الآك ُتْنُك ٌدَّشلأ

 ةَيِصْعَمْلاَو مثلا عقاري مث ؛ اَهُِفَطُي ام ثا ارا لَ يف ته رض 0 ُبِحاَص

 ”ُحضْوَم لكا درب ل زعلان وُ هبت ع وأ اک 5 ٰئضقيو )

 ٌةَمَح ُنْيِكْسِمْلا اده ُبِلَقْنيَم « ةيضْرَألآ بارلا هتداَمب هِلاَمْعَأ حيف طل 6 7

 . تب امك خفت يت لا ا وامن
 م

 ر ر 32 هر

 ؟ دعب ناخذ َتْنََو ٍبْلَقْلا ِنَع كري د اعيش ُفرْعَت الأ ! كنم لأب ُدْوْعَأ : تلق

CEوو 58 هم دهم رر رە 7 2 2 5 25 ست 2ع ج0 2  

 مكضغَب هيف ُنْفْذَي يذل ُربقْلآ اَهَعَرَتْخال صضزألا ف ةَبوّتلأ عرَتْحَي ايش نأ ْوَل اَمأ ! بولا
 2 7 م 4 a4 ٠ نا 3 0 ر 7 72 هك كا يو ەس

 ء ِءيش لک نم ا دق نيكسملا يملا هيف نؤلزنتف « ٍنَمزلا نم ِنْيع ٍةفَْرَط لك اضعب
 فاّرتقال متن نؤذؤعت مٿ ؛ هماثأ ْيِف ٌيِدَبألَ كالهلار « هماثآ باسحو ع ماثآل * وکر 4 4 2 3 00 2 2 2 2 e م

 ! اًهِييعِب ماثآلا هذه

 هس ا سم و 4 Vur qol RL oof f o) ل تك
 مكتڪللو اهفرع مكين نإ « ران نم لبجي ٰينتبرض اًمناك ئنتعجوأ دقل ! وأ : لاق ٠
 و لمسك 2 ل 7 م 7 4 0 ےک 1 صل سل م r لو 2
 مالک ال ِهِتَقَو ْيِف ٍناَسْنِإ مالك هت و e ل مالک م اينأك کک مالك نؤذخأت ؛ ءاَيِبغَأ

 . « ٍلَبَجِب ۵ : ْنِم الدب ٩ ٍلَبَحِي » : ٍلْصَأْلا يف (1)



OVAلقا خوا  

 ی عض يب ع سس ىلع ءاي تبلغ اذلهلو ؛ اهلك اي لو 2 ره 1 ةو َيِناَعَمْلا عض يَنِإَف ٠ سائلا ىلع ايلا انأ ُتْبَلَع اَدَهِلَو ؛ اهلك ةايَحْللَو لَك رُهَذلِل ةا

 . لمني ل نمر اهب لَمْ نل زرا ةَ لآ ال ‹ ٌلَمْعَت تيل

 ىح ؟ ركب يبو َرَمُع : لم تولوا مكمل ٍينرَجعَأ اداَمِل « ٍنَسَحْلآ ابا ا يردن

 نأ نأ يف ُباَتْرَأ - ْناَطبّشلآ ناو - اَنَمَر نوکر « ْيِبِئاَصم با نم | ْمُهمالْسإ ناک
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 ھم ےب

 ؟ ... ناطُي

 مك ع
 ؟ اذامل : تلق
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 . ىلع َتْمَحَرَت اذ الإ اًهَلِئاَف ُتْسَلَف « ْنَملَت ْمَل نآلآ َكاَرأ : لاَ

 ؟ اًذاَمِل ْنُق ! هللا تاَنَعَل نم َكِيِلَعَو َكِيَلَع :

 ! مرق نا دب ال ؟ حرق ئليفطَو ؟ رمو لاس :

 ؟ اًداَمِل لق ! كمآ اَنُمَحْدَي :

 ٠ مهجزلا ندي ا لع لإ اله زخم ٍةَطْفَل يف ٌةَنَْل ِهذَمَو : ل

 ره ْثَناَك ولآ نإ : هل يلا وذ ینا ذقل ؛ كل عاف يي :
 َكليل هي 6 يلا حُر ناک « ال اًهلّمك اَهِلَمْكَأَو هْوُجْمْلا ىس أ ىَلَع ٍظاَمْلَألِل اًرْيسفَت ت اَِتاَمِصَو اَهِلاَمْعأب

 لر هيقسشب ال كيو « وست طح الو هتل تضخ ل ةأر ذو ؛ اياب مالا عاذزألا

 . سالا ةَداَعَسل ٍلَمَعْلَأ يف اًناَرْسِإ اهْيف ٍفاَرْسِلآ ةّيحات ٍلْعَجَو « ٍسْمّتلأ رْمَأ يف ٍدْصَقْلآِب

 « هفت ِءاَفَش ىلع لبفأو - نيل ا - كي ك تز اَْوُطُحَو هَل نانا ةر لكَ

 كرتو «هسفت ةَداَعَس ىلع َلَبفَأَو - ُمْيِجّرلَ أ اَهْيَأ - َكلْئَع َدَمَتْبأ ِهِرْيَغ ةداَعَسل ّلِمَع اَمَّلُكَو

 دي ءْيَش ىَلَع ارْبَص َسِيْل َنْقْيَدّصلَو ءاَينألا ُرْبَصَو ؛ ٌُرْبّصلآ وه سلا ٍظْوْظْحَو ٍبَّصَعْلآ
 ا ابر اق ف + اتش رق هل ثلا بوح دع يطل رم لب وعلا ف

 يب امو

 : نال ذْخْلأ هب َمَقَوَو ةُّفْلأ يف اًداَسَق ناک رر 3 اهلك ٍقْيِرَطلأ

 رحآلا لإ الجَر توكي نأ ةف لجو ب نطر يلا « ْمَمَصمْلا مرتع بطلا اذ ادله

 لم اضل يزل . اينُدلأ يف ِناَسْنإلآ َمَم ِدَبَجْلآ ُحْوَر َوُه ُهَتِكدَلَو « ايدل بعت َوُه -
 ر ار

 َكِلَذِلَو ؛ اَيْنُد ثِئاَصَم اهختفت الو نطيل اهي ال يلا ةَعبالمْلا لاب لع قع

 ع .

o . feص 1  
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 0۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 دنسم 1] « ِهرَمَس ٰيف ُهَرْيِعَب ْمُكْدَحَأ ْيِضْني ي امك ُهَناطْيَش م يِضْني َنِمْؤُمْلآ نإ » : لك لأ لاَ

 اهلك ِهِرَمَس هدم امزتغم عم اد ٌرفاَسْمْلآ ِربْصَي ْمَلْوَل : لوا . AYY] : مقر « ؛ دمحأ مامإلا
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 : هَناَطْيَش ئَضْأ اَمَل الك هَاََح هدم اًمَُْم ابِئاد ٌنِمْؤُمْلا ربي مل ولو « ُهَرْيعَب ْئَضْنَأ امّ

 يوق نمؤُم ٍلُجَر ُرْبَص ام : ٌَسَحْلأ ابا اي يِ ْلُق ْنِكلَلَو ! هَّوَأ « ْهّوَأ : نايل َحاَصَق

 ِنيِطاَيَشلا ٍتاَوَرَن ْنِم صلحت « ئئفْلا ٍرْكُس ْنِم يفي ذأ نان ةع عاطتْسآ ِدَق « ِناَمِيإلآ
 نأ ناَمِيإلَآ ئَأَرَق « بذْكَي نأ مَلَع هدرا دَكَو ؛ ٌدْيناَنَدلآ اَهَنْرُفَسُت تل ةَريِمّصلأ َةّيبمَّذلَ

 ّلُك نم هسقتل َدَحَأَو ؛ يلا الأ ةلْيِضَمْلا ئأَرَف « دمخ ْنَأ هَل ُتْلَوَسَو ؛ ْئَضْرَي نأ َةَحاَرلآ

 ْنِم ْهَسْفَن طاَحأَو ؛ ُةَعاَتَقْلآَو اًضْرلآَو دل يصل ُناَمْيإلأ هنأ قي امي احلا ْيِف ِءْيَش
 © ترا رس

 يف اجلا دج و ؛ قتلا ىلع هرن اهب اَرَتْجَأَو ةف ةداعسلاب ٍقالخألا هذه
 ر

 رتو ؛ ادجاو یرجت ت ةر امو همز 6 طرأو ؛ جاع يلا ديل

 وَ

 ا

 َناَكَو « اَباَسِتْحآَو اناَمَِْوَةَعاَنََو اَرْبَّصَو ىَضِرَو اًحاَلَص ْيِنَرَجْعَأ الف : ْناطْيَّصلآ لاَ

 ْمُهَرصيَو وب اوقف سالا متل يجن نإ [ رحب نأ هَل ْتْلَوَس - اًهْيقَف اًمِلاَع الجر
 ا يا

 . ُهَدْحَو ّيقبَو اَوهَّرَصْنَأَو < َظَعَوَو َسِلْجَمْلاآ َدَقَعَف ؛ للأ مالك صن يف ملكتي ‹ مهيب

 ؛ نهِتَحْيِبَط رم ْنِم نْيّدَلأ ٰيِف ُءاَسّنلآ ْبَلِإ جاتخَي ام ضْعَب ْنَع لان مارا ِتَءاَجَف
 ه ص تر و مام سلو

 قا رطل ةي يتو َهلَفْسَأَو اًهاَلعَأ زتهي « ( َةيِباَر ) َةَّضَع ةَلْزَج رم ٍتّناَكَو
 و2 “و هم

 اًهضْعَبَو هظَفَي اهِتَبْشِم ضعف ؟ لْيمَجْلأ اهندب راَرْسَأَو الام ٍراَرْسَأ ٍلْمَح ْنِم ِةَفياَضَممْلاَك

 ذَ ْهَسْنَت َءاَوهْلأ أر الإ ةَلوْحُملا مالا لحفل 0 اَماَرَي اَلَو ؛ َُطَقَيْلا هطِلاَحُت تاق مو
 mf gr o رە

 . اهمْسجَو اهتز َرْطِع ُةَرِطَمْلآ اهر هب ُفِصْعَت د امم « ئثنأ اهلوح نم حّبصأ

 ر اًملف ؛ ِتاَوَئَس ْنِم ْتَمَيََت دَق ُهآْرَمْلا ٍتّناَكَو « رُهْشَأ نم َّلَمَرَت دق عال َناَكَو r 8 3 0 هدير < * هم



OA:؛ ملقلأ يخو»  

 اسو ٠ اهيَمْيبَط راّرْسَأ ¿ن ْنِم يه روما ْنَع ةَيْذَمْلآ اهظاَملأب هنلأَس اهتكللو ؛ اًهْنَع قرط ٌضغ

 يضخ ىلع هح ركي « رولا ٍتوَص لغم اهم موت ؛ اطال اهتعْنبط ْنَع

 ی دنع لع اک یب هِمَدَو هاب عمسق ٠ هيف ُتدَحَتت اَهّئَكَو هل ٽو 8 9 31

 . هِرِطاَوَح عنج هجو وبل

 ٌرَجَك ٌرَجِب ُهَتَطاَحَأَو ؛ َةَداَقتلا ةيرطيلا اهَتَحِئاَر ةنقناَعو ؛ ٰيهَتسَي اهَتْوَص أرَ

 ْتَعَمَجَتْسأ اَذِإ رذقلاك اًهتاَرْقَز ْتَراَصَو ؛ لبق ُةَسَوْسَو امنا امسا ُتَداَعَو ؛ شارف

 اهل « ٌةَناَيْرُع ٌةيرْوُح ٍرْمَجْلآ ساک نِ نارٍ منَ امك ةايرُع ِلاَيَح يف ْتَعَلَطَو ۽ اَنايَلَع

 ؟ رخل دبر نم هنآك ةَمعنلآَو ٍةَصاَصبْلآَو نيل نم ْوُدَْي مسج

 « ٍرَجَحْلاِب ٍرْجَحْلا ٌكّصك ٍتْوَصِ الإ ُتْرَعَش امف « مئالاک تنك : ِنَسَحْل أ( هيأ لاَ
 ero o ها سن .

 : ُلْوُقَي يخْيَش ُتْعِمَسَو ‹ ضب َلَعهْضْعَب ِرْوَلْلا رشکت ال

 تھک ؟ .. . تقف

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 یر ی ںج
 ۸۱ __ يعقارلأ قداض ىفطصم ین وز) نی مک

 عْضَوْل ُةَمَكْحُم ِءاَرْجَأل ةلياك ٌةيلفَع ٌصَصِ يِ امالخأ مالخألآ يف نأ ءاَرقْلا فرعي

 ّنِم ةكرش) ىلإ ةف َمَلْسأ هنأ ماني َنْيح ملأ ُلَعْجَت ٠ فيلا يدب بيرل قسم

 ؟ َةصَق ىلإ لوف رجس د اَمنأَك جَ ٍمَلاَع يف ب حبست « (ةگنالَملآ

 يف ًارفأو ُبَتكَأ ام اريك يق ؛ يم ُهْمَلْعَلَف ادله ُمَلْعَي ال ْنَم ِءاّرمْلا يف ْنُكَي نِ

 قرارا نم مل هوَ ول ام ئرأ ام ايكو ٠ ماكل عراب نم لع قُم ام ايكو « مزا

 0 . ٍتاَرِجْممْلآَو

 يشأ اَمَك خِْراَتلآ ْيِف ُتْيَشَ ُتْيَسَم نبأ اهيف ةَرِجْعُمْلا تاك « َموَيْلآ اًهيِوْرَأ يتلا ٌةّصقلآ ِهِذَمَو

 ُترَبَخَتَو ْمُهَعَم تشق ٠ اَهْنَِي اَمَو ةَرْجِهْلِل ۳۹١ س لَا ىلإ ُتْمَدَقتَف ؛ ةَدَمْمُم ٍقْيِرَط يف

 0 ٠۲١۳ س يأ نع أر سأل ينم لإ نج من « مصرا خأ نم
25 
o َاَهْنَوَأ اهل نفل ٌقِلَطْنَت ام سفتلأ ْىَلَع ِةلْبقُت ٍلاَوْحَأ يف وفا هت ةحرابلا ف ُتْيَسْم 

 بهذ : راد لإ سفتلا نف كرا نكت مل اته اَنُه نم ُهدَبْلآ َناَك تم ؛مضقلا ؛ هوس

 بف ةلسأ ئذلا ثلا يف نلحق . مع مضقلا هوم ف الإ هنت ل هب عدا

 و

 ُتْنخَدَو ؛ ر لع املأ لث ءاملا يف نصاً حُب امك ةُمسَسْحَأ دزو هول اكه ٠ اًناَيْخأ

 + املا لع لذ اعنا م لَك لب ١ حور اَناَحمَو ءاَوَه نكت ملف ''”ةركزكْلا

 ‹ ِتالآلاب هب َم حت مناك نطبلآ دانم ٠ ٍةَملِحْلا ليف الجر َنَتِيَع ْتَّدَحَأَف ةيحاَت ترو

 ب مسالا رفا نف قق و « لياوعلا تاتا لب ني بأ َراَدَقِم هلم لمحي

 ةنسلا « م ۱۹۳١ ناسين /ليربأ ١ = ه 17807 ةنس ةجحلا وذ ۲۷ « 4١ : ددعلا  ةلاسرلا » (#)

 . AV عما تاحفصلا ؛ ةثلاثلا

 مهتيوشت يف ُبَرَعْلأ مَنَص م امك «اَهتْوَص ْنِم اًذخَأ « ةليجزاكلا وأ (ِةَمِيملِل) 5 هاَنْعَضَو مش : ةركزكلا )١(
 ِءاَيْلآِب « ُرْيكاَرَك : ةَركركلا عمجتَو ؛ تت ْمُهَتقْيِرَط يه اَمكَو « ٍرْيَطل دع ترص نم اًذشأ عقل

0 
0067 

 ر ر مم



 ملقا يخ 2 353

 ! . . . اًهَتَءاَرَق ُدْيرَأ ةّيِمْوَي فحص سمح ديل لع نإ نع نو . اًهِلْمَح

 ٭ دس ےس 3 ي ٌةَيِماَح كرما رانا اڪ

 وعدي هموم د َءوس اک
25١ 

2 0 K9 1 
 ١

 هللاب تذعتساف . . . َسْيِتْغْرْتَأَو زا ننس اوو َسيِنْوُيْدَو ر مارا ا + 7

 ؟ مكاو قتلا چن ذَك باص ةا ندم يف اهل بدلا ع : ثق
 ‹ يسار ْيِف ٌعاَدّصلآ َدَحَأ ىح < بلف الِمْلَمَتُم ُتْيِقَبَو ٠ } ْيِعَم ) َناَظْفَي ْنيللأ َتاَبَو

 وقس لبق يف مالخألا ٍمَلاَع لإ ُتْفذُقَو « ُرَخآ بعت ت موك اجو ۽ « اموت ُبَحَّتلأ بلقناف
 : درا دنر

3# 23 3 

 ْمُهْنِم الثاق ُتْعِيَسَو ٠ َرْيِماَمَج اَوُعَمَتْجآ ِدَق اَدَحَأ ْمُهْنِم فرغأ ال مْوَق يف ْيتِبَأَرَ

 « ؟ َنِلاَعْلآ اَناَلْوَم ْنْوُكَي ْنَم » : نيلي ْنَمِل ُتْلََف . « ْئِلاَعْلأ اًناَلْوَم ٌدُمَي َةَعاّسلآ » ُلْوْقَي

 مُهُفاَرِصْنآَو سائلا ُفْوَشَت ياَوَج ْنَع اهلا ' ؟ ْنّمِم » : ْتْلُق « ؟ ْمُهْنِم تنا وأ لاق

 يذلا لجَرلأ عَقَرَو “« ْرَمَقْلآ ُرَمَقْلأ » : اَوُحاَصَق ؟ َتّهْشَأ ارام اَبكاَر َلَبقُأ ِلْجَر لإ

 ! « َْلاَعَت اَنالْوَم اي َكَل ُتاَمْظَعْلَاَو ُتاَكَرَبْلا » : ُلْوَقَي هَتَّوَص نينُبكاَتُي

 ْتاَوَلَّصلاَو ُتاَيِحّنلآ » َنْوِضِراَُي « َِقداَنَزلا َنِم ٍمْوَق يف ُتْمَقَو ذل ! شل اإ : تلف

 كلاب ام : لاق ٠ ّيَلَ ْلُجَولا هرَمَعَو « ياد راما ْبِحاَص وم مت ؛ «رف تالار
 of عَ ور

 هدي َمَهَرَه ْيِنَمِطْلَي ْنأ دارا اَمنأَكَف . ناما | دب رف ني هنآ ةا : ْتْلُق ؟ ُهَلْثِم لوقت ال

 ىلإ َكُئْوَكَشَو « سيِلوُبْلِل َكَتْمَلْسَأَو « َكِيَلَع تبق الِإَو - َكّلْبَو  َتْنَأ امك : هيف ثخصق
 ےل

 ! حتُجْلا ٍةَمَكْحَم ىلإ َكتْعَفَرَو « ةبايتلا

 بسس

 َلجَرَت ُهَِكْنَلَو « ْمُهْنِم ةَعاَمَج ئپ َطاَحَأو ! ُهْوُذُحَف ْنْوْبْجَم لجو ؟ ٌعَمْسَأ ادام : لا

 اَدَه ٍرْيَغ ْنِم َكاَرَأ : لام ؟ اَذلَم اي َتْنَأ ْنَم : ْتْلُقَق « اَنْيَشَمَو ني دکار هات ذم

 م
 )١( ةّصقلأ يف ُهُرْكذ ٌرُمَيَسَو « راّمحْلا كلذ مس 1: رمل ,
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 َكْنْظَأ امف ؛ ُلْوُقَت ام  َكَحِنَو  ْرْظْنَأ : تلف . ره اتاق ؟ أ رغأب مهلا فَ امأ ؛ بل

 َهَنَس ةّجِحأ أ[ يذ نم ۱۴ هيأ لاسر لم لإ ابات سن ا تحك ذم ؛ اًرُوُدْنَم الإ

 . . « نْيفوُرَخْلأ » ةَلاَقَموب ُتْلَسْرَأَو ء ٥ س راذآ /سرات نم 1و 1۳

 هام ١م
e 

 تْنََف ال وأ ٠ ٌنْوْتْجَم ُلُجَرلَك ؛ "40 ِةَنَس يف َنآلآ نحت ؟ ْعَمْسأ ادام ام : َلاَق

 نإ ةؤثت مث« بنتو ىو « عير نم لب كن ب دَقَل ٠ يَناَرِجْعُم نم لجرلا

 رس

 . ىل دهشتو و ىع صقر ْيِتاَرِجْعُم ْنِم نوُكَت

- 

& ( 
0 0 

 ت رر
x 

o #2 5١١ ِةَنَس يف تليف ْنَأ ىلإ َكَلاَمْعَأ فرغأ َْنِإَف : ْثْلُق ... ! 

 كيرا كأ ني تذج دق ؟ اهياؤحب أكس دَ تس اغ تأ لإ أ لاق

 ! ةّرِجْعُم أ ئَوْعَد يلع دسفت
72 2 

 َسْيِسِنِإ ُتاَئِيَس ْتَكْبَتْشََو . ُهَّدَح مضل ءس غلبو يي ل
2 

 رجلا هوما ةبعاطلا ثداوح اذن لك نيب ْسْومَو « لن نيس لإ ٠٠ َىشؤنأو
 « اهب المعي ْنَأ ىَلَع سائلا ركب اماکخآ يخ ءان او زا نف ی ا

 ا نأ « هب ذخألا ْىَلَع ُبَقاَحُيَو ٠ « رها صفي دوي م اهم جرحا ىَلَع مقار
 ص ري ور

 لاطبإ هعاّرتشأ لعجي - اًدْيِدَج عري نأ ُهُرِجْمُيم دب َنيِح ُهَنَأَكَو « َمَرْبأ أ يذلا ُدْيَغ ضقت
 ئ

1١ 

 . وعارتخأ

 2 ماو 7 e ر 7 1 م 2 ما 02

 نأ ُب ال مك « القل اَْفَع نر رت ألا ر عي اعل هيا أد
 اهلج يف ُهْلاَمْعَأ ْتْناَكَف « اَهِيْهَنَو نأ يف ةةنرل 0 بو سالا 0 تسي

 . ٍكاّفَس لاق غتر نا ب ر

 هنأ هس يف لصف نول ْيَلَع طْرْفَأ مث ؛ ةيثلل ابيِذْكَت َقِلْح تأ ةئؤئج هل َلَّوَسَو

 لآ ىلع علا رقاب ةمألا لوح ا ل ويئذكت ْيِفَو ؛ هي وؤ ایز قی

 لَو ةه يفي ال هنرن َءاَجَف « مْنَص اَم َمَنَص سفت تالل ٍلْيَس ْيِفَو ؛ وكوب الإ َقّدَصُت
2 

 . ٍلَوَألآ ِءْزُجْلأ ىف ةَلاَقَمْلا هذلَه ٿوم (9)



o۸€ملقلا يود » 

 خيرات يف امي مّلَكَِل مالسإلا يف حرا ادم َءاَجَو ؛ هبجاَص ْنَع َلْفَعْا فني لب « و
 . مالشإلآ

¥ # # 

 ْتْلْبْنَاَو « هرات نود هلاَمْعَ هغ ت لَ « مكاَحْلا اذهل ابتاك ُتْحَبْضَأ بَ

 | ٌدَحَأ هيلا ر عت مل ازرع اًعضْوَم ان اينُدلأ ْنينَعصَو ْدَقَل : ئسْفَن يف ُتْلُقَو ءوب ب ْيَِدََْأ ام ْىَلَع

 َةَدِعاَص َةََس 414 ٍرْمَّدلَأ اذنه َنْيََوُهَتَِب لقب ٍرْهَّدلَ اذه ْنَع بْحْكَأَسَف « اًهئاَبتَأَر اًهياَتك نم

 . مَلِْلا يف

 « ةَرْيْغَس ٌلَمَج يه ا « اهلك اهظفخأ اأو تها ٍةَمْحَض ٍتاَدَلَُم ََرَسَع ثور
 ےہ ٌّلَعَج

 َتَدْحَأَو الْيِوَط اًرْمُع َنْشاَع هنأ مئانلل ُّليَخُي امك اًمخض اًرْفس اهم ِةَدبَن لک ّلُك ملح َلَعَج

 . ةقحل الإ ازل درك ال نيج لع ء ةع اًفاتخأ

 . . . ْخْئراَتلا يف اهب ملكي خيرا نإ : ُتْلُق يلا ُتاَدّلَجْمْلا يه هذنَمَو

 ْنِم تلا ااف ؛ هرْبَع نِم ئرخألاو « هفت نم اَمُهاَدْحِإ : ِنَْعَصْيَتب ةيِغاَطلآ اذه لأ
 رس را

 ل ورضا هلع سأ وج يؤ نب ةع قال خف یک ا قد

 ب علا اخ نام و رک ا ا

 َنم اهل ناو ؛ نْسُحْلا ىف ةيآ اهو « ةبدوهيلأ ةأرَمْلأ كلي هَل اًوْمَصَوَ « حاّدَقلآ ٍدّمَحُم
ًَ 7 7 5 2 

 َدهَعَو ةيِوَلَمْل ةَوُعّدل َراَرْسَأ ُهَقَرَع هن ْدَمّلَعَو اهنا َبّدَأَو لجرلا اَهَجَوّرَتف « لَو داَّدَحْل

 . اهبل

 هرس وأ هرْيَخ ْىَلَع اًعْوبطَم ةثاَرولاب ردح ام حلا يف بصل فئاَقّلل رضْعَب ْنمَو

 تميمي قص ن اب دن نوع ني الا رأت ينكح لودتو هزه کب
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 و2
 دج # : ا ووو س يغ ةيغاطلآ اَدلَم حم يف ةيدرهيلا قافلا هزل ققحتس

 نوا علا ٤ َنْوَكَي ْنَل َوُهَف . [8؟ : ةيآلا /ةدئاملا ةروس ه] (دوُهَيَلأأونماء رل ةواكع الآ

 َليِعاَدألآ اهب َلَعْفَي ىح َدَّسَألآ اي 508  ةَواَدَمْلا هذه يف ّدّشَألآ َنْوُكَي ْنَأ َنْوُد

 ِهِضْعُب نم مَع اًهرَطْنَمِب قر 1 مك : ةَمِئاَقْلا َنْدآَمْلا هذلَه ئَرَأ اَمَو . َةَرَكْبمْل

 نم اهل ُلْيَوَف ؛ ِتاَوَدَع ىلع هِئاَوِطْنَأَو مالْسإلل

 وع ادع رق يهم وک ر اه ةَيناَنلآ ةَصْيقَتلأ اأو

 « ةَشِباطلأ ٌمِهِلْوَقُع ةَرْوُص َوُه اَمْذَم اَينُدلِل ارق ْدَكَو ... نالو « نالو < مَرخألاَ

 اتا ولو ! "يتيما داعشلا 5 نف لإ لراتم لأ قبل مث « مذهل الإ ءْيِجَب ال
 درت ءاقمَح هقامح ره : ُْتْلُقَل ةدحاو ٍةَمِلَك يف ب َتَّهعْذَمْلا اذه ُتْعَيَج هرم هللا ارح 22

e ١ 

 ودهم

  0م 0 ١ 5

 ! دل ضني ننثأ ٍلاَعدإلِدُجْوْل

 ُهَلِع « نامر ُمِياَق « املا كاإل « لفعل : باَقلألا ذهب ْمِهبَعْذَم ٰيف نومي

 اَهقاَحْلِإَو ةهولألا ةرْكف مذَه ْىَلَع لَن « اهب ُةيِعْويُتلا يِ ِهِذَمَو ! ... للل

 الق ٠ اشر مَ اًوُهِرَك « ْمُهتداَرِإَ سانا ُلفَع وم ٍبهْذَمل دَ ماقا أ نك ؛ ارل
 هال ٠ َءاَش فک ُهُلَعْجَيَو ٠ َءاَش اَمِي َنَمّزلأ غ غبصيق نزلا وهو ؛ ّلَقَع الو هم : هل ةَداَرِإ

0 

 0 ِهِرْيبَدتَو يَساَيِس ْيِف للل ُةَّلِعَو < عب مئاقلآ

 3 يك ع 0

 الإ وَمَن الف ١ ٍدَحاَو ِنْوُنُجِب مُفت ْنَأ اَهيَقاَمَح يف ْتَرْبَك همي ةيِعْوي
 ! بيلا نيج ٠ ٍلْقَعْل ٍنْوُنَج

 م . رس
0 

 ىناثلأ دلم مل

2 

 ريسفتلأ ر هقفلل سراَدَمْلَ اصرف ركملا يدوي ؛ « ةليجلا ين ٤ ا َكلَذ ف

 َرضحأو ع مِئاَمَعْل لالِظ ْيِف 5 1 2 < أَو 1 ل سوم و سرلا

 ناكو « ويل ْمُهلْيِمَتْسَيَو َبخَّسشلَآَو َدْنُجْلا فلاي « مالسإلا وب ديوي أ ن



 «ملقلا ُيَحَو» 04

a 2 CDرس 8 ےک س ا 2 . م ا 92 6  

 خيش عَم درم هبشأ ن و « هن َمفُيَو هِناَمَلَعُي (َدِحاَو ال نيَنأ) ِنْيَيِكلاَم نْيَهيَقَف وسفتل ل

 ا ر هب دعس ةَقيِرطلأ

 .٠٠ ٠ كل تأ وأ ي ر : ُعْيلا وهل لومي ئِذَل
 م ت

 ةفافللا ر ا نو اطا اًذنَه رم ةَمِئِرَكْلأ هم نل ةماعلا رزق تاكو

 ُهَنِإَف ! . . . ةَ يف َنْيَمُسلأِب بارلا ةن تير ؛ لم ازاپ عاشق ٠ دكش ن لوزا
 ا ت ف

 ا ا ا ءوب متو و هيلَع ْمُهَلَبْفإ فرْغَيَو سائلا نم نحمي داك ام

 < ةَعْمَجْل ةالَصَو ندم َلطْبَأَو ٠ اًهِباَرِْإَو سادا كلِ ذه ممر ؛ اَبَِلأَو ٍلاَمْلَ

 ول 8 ٍةَقْيِرَطلأ خب خيش ّعَم ٍقفاَنُمْل ٍدئِرُمْلَأَك َداَعَو 2 ِِيَذاَْسَأَو يه ُْهَعَم لَو َءاَهَمْمْلآ َلكَ
 م5

 . .ُةيِخّللاَو « ُةَماَمِعْلاَو ٠ فلآ : دْيَّصلآ ن يف اًدِحاَو المع ُلَمْعَت ةثالث َكاَنُه نإ :وسفت یف

 مق ف اا يَ تای لع نأ هيلع ٠ « ْمكاَح كيم اطل مَن

 نم َْبْسَي نا ٌعاطَيْسال ًءاش ْوَلَو ٠ اًهباَرْخِإب ِنْيَدلَأ سراَدَم َلَثَقَيَو ‹ ميكالمإب ِنْيَدلأ

 الو « ةر ادله دقو حجب ءرثُك نم تت . تت اًمِع ئِف ''"ةَماَمِع ْيذ لك َنْيِمِلْسُمْلَ

 يتلا َةَضْوْعَبْلاَو « ٍضَرَمْلاِب نماّنلا ُبْيِصْن ْيِتَلآ ةب ةابذلاك هنآ ُهَلَعَج ذ هلآ َْلَع ِِناَوَهِل هنآ مَلْعَ

 أ: ةلذق تحت ذأ م ترك زل نوط بر هب عيل ةَلْمَعْلاَو « ئّمُحْلاب لت

 ؟ ُلَعْفَت امم رتا َلَعَف ْلَمَو . ٍمَلاَعْلآ يف ذُهَئْيْيَط ّنطَي ْنَأ هَل َراَجَل « ٌةَضْوْعَب ْتَلاطَتْسَ

 يف ْمُهُدِلْخُي ؛ يلا وم وحلا ليس يف تملا ذأ ىلع من َناَمُيإ مرق ساناپ ئدَْأ دَقَ

 َمْوّولأ هذه ناو ‹ اهتقْيقح ْيِف مهب يذلا وه ةايعلا نم بقيكلاب معا أ نأَو « ٌّنَحْلأ

 اًمَرْنُجَيل الإ ْناَيْمَطلآ اسمي ال ةّيِمالُْسإلآ

 مْوَق ىلإ اذ ِهِرْصَع يف احا السلا ّنكنَلَو « َبْذَع اَلَو َىَتش الَو لَ ام آو نإ

 ركفلا َةاَبَح ناك ْيَذّلأ لوألا وْ ني م ْيِماَسلأ وَلا َكِلَذ ُهَرَوْغَأَو « وليس ٰيف َنْوَتْوُمَي

 . اهَتْوُعاَط لمح ُةَلْمَقْلا ٍتءاَجَف « خيرات ةَداَمَو
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 52 سيم يرمى عمر ماس سر أ .
 عْيمَج ْنِم ٍةَمْحَّولَأِب ْمُهَءاَجَو « خي املأ ْيِف ُه ةؤلتقف مه اَمأ < خيرات يف مداخل

 ! اًعْيِمَج َنْيِمِلْسُمْل 1 ا اک
 ص

 0 عم ص

 ثلاثلأ دلما

 قالخألا َوْحَم نأو « سْمّتلا ىلع ةذَوْعْسَو ةفاّرخ َيمالْسإلأ َنْيَّدلأ نأ ةّيغاطلا اذلَه ْىَرَي ET 7 27 e 2 05 2 س عمم تام اس

 هذه لتحأف َءاَج َنْيح اًئْيِرَج ناك َمالْسِإلآ َنَأَو « ٍقالخأ ُداَجِنإ ُهْسْمَت َوُه ةَمْيِظَعْلا ةئيمالسإلا

 . ياك ناي مرج الإ ايُْدلَأ نم ُه رطب ال ؛ اينُذلأ
 هم
 َرَمَأ اَذنَهِلَو . [45 : ةيآلا/ص ةروس ۳۸] نيو نوم مسرحا

 عِراَوُشلاَو ر رياَقَمْلاَو ٍدِجاَسَمْلا ٍناطْيِح َْلَع كلَ

 عسل عويس ول ؟ ناك لك يف اقنع نالغإلا مي ةت هار يهآ ! هفأ ُهاَرْخَأ

 ! . . . "هلآ ءاَرَْأ : لوقت َحِراَوّشلَأَو َرباَقَمْلَو ٌدِجاَسَمْل

 بك اًبستخُمم ُهَسْفَن لَعَج ْدَقَو « (ْرَمَقْلا) : هيس بَهْشَأ ًاراّمح الإ ُبَك ري ال ٌقِساَفْل اً

 َهتَجَو نق هوسا دبع معو يارشألآ يف اً هرات ْنَلَع رؤ وو و ؛ ةي ةا

 اورظنأ : سائل لوو يَوْم قررا 0

 ْيِف راَمحْلَأ هو هون د (نيِلَع نب ةَرْمَح)* هَنيعاَد نأ هتعْيش

 : ِلِئاَسَر ٍضْمَب يف اذنه ةَرْمَح بكَ ! ... ا 0
7 

 ا

 اَمّنِإ  ِءاَشْحَمْلاَو ركنُمْلا َنِم (ساَمْلا) اهب ٌْمَي ْيِتَلآ نيټ ص 7

 تے ر ےس ر ما 07 a ص 9

 مالک ْنْوَكَي اا < رع هلگر ر هست ٰيف ىَرَي « ڍجْلُم ٍقِساَف مُكاَح لك ُةَعْيبَط ه هذه
 امص ما < ماس 0 9 كر

 رؤطب َةَلِصَتُم ةبمْيهب ٍقشف ةَرْيِرَع ِلُجَولأ اَذنَه ْيِف َّنِإَو ؛ ئَرَعتَي اًنْمُف الإ هرو ُدُلَمَعَر
 ْحَبْسَت ْتَلاَز ام « ا ةيِبَصَع ٌةيِلَخ همشج يف نأ بير ْنِم اَمَق ؛ لوألا ٌيِناَسْنإلآ ِناَويَحْل

 تا "ع

32 



 لقا يود 5
 اذه باَصْعَأ يف ْتَرَقَتْسأ ىح « اَهِصِئاَصَح ىَلَع َةَفقَلَتم « ءاّيخألا 0

 ُلِواَحُ هَ ؛ هيف ةريرَْلا هِذاَم ِناَيْغُط نإ ال اَهُدَرَم يف عِجَرَت ِِلاَمْعَ ا ئَرَأ ُتْسَلَو
 اهتمي « اَِئاَِإَو اَهِيّقِع باَجح اَهُمرْلُي « ةأزَمْلا ِنْوَص ندر ملأ نيد هال « مالشإلا مذَه

 ُتَقْمَي ُهَّنِإ . . . َمكاَسْلا ناک ْوَلَو ٠ اَهْيهَتْشَي ْنَمِم صلت نأ هن ايمو « َةَعالَحْلاَو لاَديبالآ

 ٍةَقِساَمْلآ هَتَرْئِرَع ْىَلَع لتي ند وَ ؛ َنْئاَلآ ملل ُتّقْمَي امك « َّيرَمْلا نذل اذ اذه

 بحب لَو ؛ موسا يف ىح ارح نوي ٺ نأ اإ اه اتهم ال روُعش ٍناَسْنإلا ف ِةَربِرَغ لكل
 وه يسن ؛ ئَراَكُس ْمُهَّلُك سائلا ْىَرَي ن ْنَأ هئجْعُي ذي ات هل ذأ يعرب زأ ءْيَع ريكتلا

 و

 م اهم

 ؟ ركشلآ ةّيؤُرب هر رغ َركْسَتَو < رمخلاب

 دل بيمن َّنَأَو « عاتميسالا ُهيرْح يِ ةَّرحلا نأ نم لك نف قاشا ْيَأَر لار اَمَو

 . هَل ُداَسْفإ

 م6 و و

 نساخلا دلَحُمْلأ
 ُهئاَوَهَو ْمُهَمْحَصَو ْمُهّلُذ ُنحَتنَيْهَتكاَلَو ٠ مهري ُهاَرأ امو «هَمْوَق زيب هلأ ةيِغاطلأ معز 4 + 2 ووو رقم 2

2 
 ر 2 2 2 5 00 نم

 نأ ىَرَي َوُهَو ؛ زينل لمسي ام اًرظتَمُم ٠ ايم انش ارج َوْهَف ؛ مَمألآ ىلع
 دِسْفَت دنع ُنُظَيَو َقاَلْخَألا مدي كلذ نمف ؛ ايف ْمُهَسْفنَأ ارقد اَناَومَأ يه ةئيبالسإلا قالخأ
 قالخأ ال اروي مده هَ

 اًدعَبَصَف < هَتْرْيِرَع نم ُهْوُواَجَو < عيدا مهفْزظ نم ةَتكْتب ْنْوُيِرْصَمْل ملأ هم َرْجَس ْدَقَلَو

 اهن ار نم كُن ال مح « امرا اه اهلا ٠ دلا هي ؛ زا قولا ني م ٌةََرْمَ

 اًمدَي نم َّدْحَأَو اَهْيَلإ َلَدَع اهر اعلق ؛ هقْيرَط يف اَهْوُم او صام ام هوم اا
 9-5 ؛ ةكحضُمْلأ هتتوعرو هنْوُنِج نم ةيرخسَو ؛ هئابَالَو هَل بس اَهْبَف اَذِإَف ٠ اَمَأَرَقَو ةّصقلأ

0 

 تار
2-1 

 قول نان قش ني ئرخأ ةيرخش هذا تناك ؛ وأمل نقب رَ ماو بضغف

 ت رأل ٍقْيرْسَتب ناَدوُسلأ نم ُهَدْيِبَع َرَمَأَو طاَشَتْسآ ؛ ِدُعَرلَأَو ٍقْرَبْلا لْئمب ةَمْيرَطل كل

e ۹ 

5 

 ص
 خاو
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 َدْعَب « ِدْيبعْلأ نم ْمِهِتاَجْوَر َنْوُرَتْشَي دي جاَوْرَألا َءاَج ىح ۽ نهب ِرُْجمْلَو ِءاَسّتلآ يبس سو اهيف ام

 . ٍضاَرْعَألآ ٍِضاّيِ يف. ءاَدوَسلَأ ةع عب ولا ټ تّراَط ن

 ها سس هم

 ٌرَقَتْسُمْلأ قْييَعْلا ِناَوْيَحْلآ نم ْنِكَلَو 2 دِل نم ال 2 ةَِْدَمْلا يف رْوُجَمْلأ ةَروُت ْتَمَلَدْن

 ةّيغاطلا اذنه يف

0 1١ 

 مسا

 ورو
 ْسداَسلَأ دْلَجُمل

 ر ak م 2 م همت سە < 2ك م 1
 إ اهلك ةمألا َءاَسِن ٌبَسْحَي ال َناَرْيَحْلآ اذه ناك هن ر حبفأ نم ةنوعر هذلهو

 ر سال ا مع “ 23 ر را 500 ٣ عع ورع
 2 9 ر ير 2 ر قلطت ةيصع ٌتاَياَجتْسأ الإ نإ دیار ىق ءاسن ا نأك « ٍهتاّرمأ رفأب ماف « هَءاَسَن

 اذنه ؛ قافلا عير يف ِناَعَقَي اَدَمَو اًرْرَج ةيغاطلأ ةّريرعْلا يف قسفلا َةَجْوَمِل نإ

 اَ ال ٠ رانو ایل جورا َنِم ّنم ُءاَسّتل َمَتْمُي ْنَأ َرَمأَف . ُةَجْوَمْلا هيف ْترّرَج ْدَق ُةيِغاَطلَ

 َمِلَع اًمَلَو ؛ ةيذخألاو َفاَمْخَألآ َنُهَل اوُعَتْصَي الأ َنْيِفاَفَحْلآ َرَمَأَو « ةأَرْمآ ُمَدَك ِةَئْيِدَمْلا ضر
 ! َّنِهيَلَع ٍتاَماَمَحْلأ َمَدَه ٍتاَماَمَحْل نإ َنْجَرَح ِءاَسنلآ ضب ن 4 7

 و َجْوُرْخْلأ ءال ْىَلَع َضَرَفَل ٍقِساَفْلا ٍقْسَفَت يف ُةَجْرَمْلا ِتَدُم ْوَلَو

 يف اَرُمْسَو حْوُولأ يف َةَئاَطَن ٌحالَّصلأ نكي ْمَلاَم ٌداَسَف اَمُهاَلك َداَسَمْلاَو َحالّصل نإ

 . بلبل

 ياكل هلم 0 ص
 ضعب يف سالا رماي نأ هللاو يو ؛ مند ْمِدْهَيَس هنأ ةيغاطلا 1 هس امو م 11 ہا 3 ~i 6 e م ر و هريس عقك ا ور



 « ململ يَحَو»١ 0۹

 َكِلْهَي ْنَأ الإ َرُه اَمَق ؛ ِفالسألا ّنِم ْمهْئاَرْيِمَو مهعابطَو ْمهيوَلُف ىَلَع ال ْمِهِناَْصِعَو هوَ

 ضال ره ْىَلَع هِلاَمْعَأ ستنو ٠ ٍضْرَأل نطَب يف ويمر نت : ِناَئْيَش اينُدلأ يف تعبي تح

 عقب نأ َدْعَب الإ سكي ال راَطَتْسُمْلآ راَبْْلآَك . طلتقلا لجل اذه نإ

 جزار شرا « عار رضا يجول سالا لأ نأ نزال 1 ئأر ْدَقَلَو

 ‹ ُلكْؤُي لو عيال كلَ لَك ْنَع هتف « سال عبط ين ميف وَ لاو یا
2 

 « اَول يف مهب سي 5 راو « ايتلاف هن ا ازا ةعاَم َّنَأ ْىَلَع َرْهَظَو
 ةَماَمِع نبي اَهْل هسأَر ْىَلَع َءاَرَضَحْلَأ ًيخْرلْمْلأ لمحي يذلا َّنأَك ؛ ْمُهَقاَنْعَ َبَرض مث 5 eS o 2 . قف

 َءاَرضَح
rk؟ . . . ةَدِمَملأ ئف ٌدْيِدَْجَت ْمأ « ةَمالأ يف ٌدْيِدْجَت  ُهَحِئَو -اذلَأ ا 290 6. رع ما  

 و تصوت لكم

 نماثلا دلحملا

 و تث اقنع يي سال wek هي < مع كيل E و تست
 نؤكي اًيناحْؤور ائيش َكّرَتَي الف « اهلك ِةَّمآلا ةّيِناَحْوَر قَحْنَي نأ الإ ةّيغاطلا ئضْرَي ال

CIT ey.غرم كي ^ .٠ 3 م وە لان سال ع 5  
 ِةَمألأ ةّيِزاَحْوُر تقحم اذإ ( ٠ و ري تسي نمبو « ر ولا نم رثا سالا باصعأ يف
 0 ر 0 و و gr 0 ۾ س لر رقع هم م < ر

 اَمّنِإ مَمألآ َنِم ِةّمأِل دْوَجْوْلا ةقيقح نأ ُملْعَي ال هناك ؟ لالجتالآ ىلع ةّيييَدلَأ اهتعزن تفَرشأَو
 ىف اَهَْعَفْدَي امك « ةّرقب ةاّيَحْلا ىلإ اهملس ىف اَهْعَفْذَي يذلا ئلغألا لثَمْلاب اهِناَمْيِإ نم ٌدَمتْسَت رو 2 2 75 0 37 Toft e e كش <24

 . ص 52 ساد ص 2 م 3 5000 32 رص ت ر 52

 َءىداَبَم ةَعضب ضزألا ْيِف ُهُرَّرَقَت هلك َحْيراتْلا نأ ُملْعَي ال هت و ؛ ةَّوقب ٍتْوَمْلا ىلإ برح

 چ ےس هر و ص . د و ےس

 ء َةَلْوَد َحتفأ نأ عطتسأ مل : هسفتل لوي يذلاك ٰيِدْنع ره قّرخألا ْمكاَحْلأ اذنه

 ثالث اًهْنِم َّمَدَه اَم غلب ىتح « ميلو سئاتكلا مذهب َرَمَأ دَ ٍتكْلْمَم يف ةَلْوَد حَتفْألَ

 لبق ؛ باَمْخَألك َةيناَسْنِإلا َسْوُمْتلَ ب 93 ُبَسْحَي يذلا اًذنَه نم اًنْوُتُج فحشا ِنْوُْجَم 4

 ْريِماَسَمْلأ اهبف َّقَدَت نأ ِءاَنْيسآ رْيَمِب اهلك

 سك َنْيح ٌءاَضَم ِهفْوْيُس دشا َرَسك هنأ < اىرخأ از5 نر ب بح کیش ا ليس

 ! َنْيَّدلأ



- 
 و

422 

 ٗیںج يضع
 041 يمذارلا قداص یفطصم 2 سرور ج١ ےک

 یورو

 عساتلا دلجملا

 ُ 2 ير ىرب يف ف الإ ُنْوُيْجَمْلا لواطت ْدَمَل : اَهْنَع ُبْتْعَأ فيك ْيرْدَأ الف ؛ ئَرْبَكْلا ةَماَطلأ يه هذه
 و

 ! نئمحَلَأ ٍمكاَحْل مشب : هست ْنَع ْتَثْكَيَراَصَو « اَهاَعاَف يملا

 ْنكدَلَو « رْيِمَضلَاَو نْيَّدلَأ ىر رفت لزا ال « ايش ىَقتاَل ِههِضْوَم يف ِءَببْخَألا ىبغأ َناَك وَ

 نف يذل اتابأ » : ُهْنَع اَوُلوُفَي نأ ىلع سانا ُليخَي تاك ؛ َيِساَيَسلآ قاتلا یوق
 نيضّرألا ... !«٠٠

 o هع م 3 ا ا ا مر 9 o هم وا كاس
 مسا ناك نو « راَمح ىلع هللِإ نڙي نأ « رؤهتَو مح ي و ‹ َطْبَحَو لهج ٌیأف الِإَو

 ةشاعلا دلجملا
5 
8 tLكا شخ كر وا كس هديك هام يمس کپ عشرا اروا هيدر  

 O هي ل | هذحأي
 2 ك ر

1 
 ع

 امتلأ ْىّكْرَأ نم يهو « ةَّشحاَقلأب اًماَمَرَو ٠ (ِكْلُمْلا تس) ةريمألآ دي هتخأ

2 

  5ْخ ١

 و 1 م هع -

 و لق زينه تدي دقو سالا نب نيا بقيم نيل نما

 قا تع افا رس أو « دلما ادل نيف باتا ٍنَع كأم . ٍنيَدلأ يسب

 . . ُدْعَي ْنِم عَمَي اَم نيود دوعا مث 5 « يأڙلآ َنِم يرن ابا امه

 e #3 ف

 َيأَدآ ريد اَْذَحَأَف ٠ 2 امطار مهب ُتْعَمَتْجَأ نأ ْتْيََرَو

 اإ هرفي اًاَمْلِخ ةع نأ ْيِدْنِع ْيَأَرلَآَو » : ُهَْلاَف امف ِنْيَدلأ ٍفِيَسِل ٌةريِمألا تاق

 ' ! 33 ين رف 11 ا يف جرح



 ا 041

 عَ يلا ةَرحاّسلآ َةَفيطّللا ةّمشألآ َّنَأَو « اَْنوُجَم ةَريرَعْلا لشئ رئئاَط لجل نأ ملل اذنه

 ِتَلَطَبَو هَ ةئشألا هذه ثب اإ ؛ ةر َدْعَي ةر مق يف ريق لا نه زعل منج نب

 َْوَلْمَم ولم َةَعَألا لع ْنَأ ِهيَلَواَحُم ْنَع ٌتفَكَو ٠ اهلك ِةَئييَحْلا هِلاَمْعَأ ْيِعاَوَد تَلطَب « هريل

 4 موُمْعَضْمََو يير ْمُذَحأ لك . اهني اَهِئاَضَق نم ال «وتاَوَهَسَو ميسج زارع نم
 دق هَتاَح ْنْوُكَتَو « َدَمْفَأ اَم ُحِلْصُي اَدَْهِبَو « ِةَدْيِدَجْلأ هِسْفَت ْنَلَع اَهْضَرَع اَذِإ ُهَلاَمْعَأ ُركْتيَس

 . اًذِإَف ؛ ٍةَدِساَفْل اهتَملَكب تقطن امك ٍةَحْيِحَّصلآ اًهِتَمِلَكِب ثَفْطَن

 . « ؟ ادام ادق » : رمال َلاَق

 . يصخ اَذِإَف » : تلق

 . لاذع وش ا : ْتَلُق

oT 7 FS lI 
 یهجو باصأ اهدي ْئِف ذ ناک بط ليدلو ْيِْنمَرَو « ٍلّوَألآ َنِم م دشا كحضلا اًهَبلغف ۰

 وو
 ١

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



3 

 یر ج

 o4 يعفارلأ قداص ىفطصم یی وزال 29 26

 هون معا[ هرج هد دمع ا وسل 2 م 6 رے )ا
 ُدوُرْعْلا هاد دَق ُةئمد َناَكَو ؛ هيف هلآ َّقَح ْئضْقَيَو هريو ةئمد ظِعَي َوُهَو ”ةليلك لا

 : اًَدْيِدَش اَنَنَع ِهداَحْلِإَو ِهْغْيَر ْنِم ُبِلاَعْتلآ َيِقَلَو « ةر ءاَمَجْلَأ هئم َرْهْظَو « رص ُهاَعَرَو

e eصقالا منيب َوُه ٠ صقل هيري ال امان َكيَأَر نم ُهَْمَعَر اَم نأ ةئمد اي مَلَعآَو . همم 516  

 ر نأ تبني يذلا وه هلَعَل « ِءارالآ َنْوُد بص َكِيَأَر نً و اعز نا

e 

 :نيل « فني مشن ناکا ابا ١ تز بلك. امف ِناَسْنِإ لك

 نم ٌرْيبَكْل تنيو « ريكي الف اًرْيْغَص أطَخْلا نم ٌدْيْغَّصلأ قير و « ِعْيمَجْلا ّنِم عْيِمَجْلا ىح ق

 ُدِساَمْلا َدُسْمَيو « ُهَل ةَداَهّشلَأ ِتَماَد اَم ٌحْيِحَّصلآ ٌمصَيَو ٠ مقلق ميضؤت لَ باص

 ِءاَمَلُعْلاَو ٍبئْرَلآ لَم الإ اده لم اَمَو « هْيَلَع ةَداهَسلَأ تما ام
 ه2 رم # وعم 2 ا

 ؟ كلذ ناك فّيكَو : ةتمد د لاق

 5 ذأ ندا ' مو « ايدل هذه رص يف نملك َءاَمْلُعْلا ٍتَعِمَم ايترا نأ اَوُمَعَر : لَ

 ْبَنَد فلآ وَل « َةَبَّيُم اًمْوُجُن : مولا يف نإ : اوُلاَمَف ؛ ةَعراَمْلأ َنْوُكَت فيكَ ٠ اًهضارقنأب
25 

 م

 ُةَرفَز اَهنَأَك اهنم تفَعْضَأ لب < « خفاتلاَُحفَت اهنا ءاَوَه را وم انضر مزج َلَع اًمِدَح أ

 هي خطأ ع: ككل هك ( تس نمت هنأ « ذأ لب ١ ( ٍضْيِرَم ِرْذَص
 ر

 هيك لأ - ٣ نڪتو و < ا كم 0

 ةنسلا « م ۱۹۴١ زومت /ويلوي ۲۲ - ه ١704 ةنس رخآلا عيبر رهش ۲١ ع ۱۰۷ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ١١١۳-١١١١ : تاحفصلا « ةئلاثلا

 ليتل يامل رب ديري َنيح مهل دَمْحَي « ٌيِِفاَرلآ ذاتسألا ٍبْيِئاَسَأ نم م بولس انه ةتنوو لك 0(
 . (ةَلاَسّرلآ) . ةَرَواَحُمْلاَو
 21 لولا رجلا يف (ِةَمِئاَصلا ُةَفَسْم) لام زار (



 كفا -
0۹٤ 

 كيلو ْنِم بنزل لَه لَم دينا نب نم ُهَسْفَن لي د ر نم كد لک د
 نأ ٌتُفَدَصَو اوب ذك : لوقف ِءاَمَلُعْل ٠ مِهْيَلَع سلاو 2 ُتْبَصْأَو اًعْيِمَج تييَج ۇشا

 ت و اقرا بتزألا ليل لاله لم . ةقتسفلا انو اَْمعَر هو « يل فَما

 رَ « مپ ابي ملك ِْهَلَع نام ٌلُجَر ال مؤ ْيِف رفكلاب ُرِهاَجُي ال ُهّنِإ : ُلاَقُي َناَكَو

 كاد ٠ ُةيِغاَطلآ ٌرعَألا وهف « مهب ابني ْملَق ِْيَلَع اراه ُّلُجَر ؤا ؛ فعضتنملا نَا

 ْيَلَعَو ةتضراعم نوکر و هوش اذلهو «هقْمُح ةداهش هْيَلَعَو ِهسْفَِل ُهَنْوْعَدَيَ ُهَنْوَسْحَي ال

 اذنه الإ ادم نم وش اَمَو ؛ ملط ةداهش

OT 1ورم < ص و °  orكسأَر ْيِف َنْيلف < يارا يف كفاخُي ن ىنشت امكاح َتْنك نإ : ءاَملعلأ ٍتلاقَو 7 ا ءيا  

 نأ قع الإ كَل ی ء ًأطَخْلأ َكِيَلَع ركب نم لقت تنُك ْنِإَو ؛ ُلْبحْلا همس لق

 ؟ ْنِإ اما ؛ را ةجلآ هك لف كيك ٠ رظئلاب ٌكضِراَعُي ْنَم بخت تنك ْنِإَو ؛ ُدْيِدَحْل

 كيفَ - لاب دمخ الو 2 ةَرْيصَب ىلع ساّئلأ ْوُعْدَتَو تت ع 00006

 « دْمَأ ئل ْئَصْعُي ال « اَعَبَتُم اَرْيِمُأَو « اَعاَطُم ادئاق ُتْنُك ولف « همد ا اَنَأَو : هلل لاق

 الإ اًمِئاَد ني ُلاَقُي لَو ٠ أطخَأ اَذِإ ٍقْرْلْخَمْلا ّنِم ُرَكْنب ام نيم ُرَكْنِب او « ٌيَأَر َىَلَع ري الو
 م © 28 م rE u 1 ا يا ل

 ةملكلاب ئِمْوَق نم دَحأ ئناقلَي الَو ؛ تْبَصأ ( اًمئاد يه مث ) « َتْبَصَأ : نيتملكلا ئدخإ

 ازز . ؛ نبينا ةف شو ياضر يف هغر ذأ والا بنر نیس نم خر « ئرخألا

 _ 29اي و هناي ْتْكَص هن

 ١ اوُوطْخَأَو » : نِ الدب ٠ اوُلَطْحَأَو ٠ : ٍلْضألآ يف )۷
 ر و و r سام رر 7 ا ع ا و 1 و

 الب « اهلك مهتا تمَصَو « اغيمج ْمُهْنِطاَب يل صلت ذق كلذ ىلع ْمُهَنأ اوُمَعْرَو ١ : لالا يف )00

 . ؛ اًعيِمَج ْمُهْنِطاَي يِل ّصْلَحَو مهنا تْكَص دَف كِل َْلَع مهنا اوُمَعَرَو ١ : ْنِم
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 يرل ولآ ةَلوُسف نإ مهتم ينتذَو هلاك دغ لفعل ٍصْقَن ىلإ ْمُهْصَقَن ْيَلاَحَأل « اذن

 يف | ْمُهَلاَرِْإ وه ٠ زلال عجز نيف يا مُهَمْصَو رت ذأ يي , ْقِلْخَأف « ِهَدْوَج دَ
08 1 
 یس

5 

 :أ اهن هَل اَوَُحَر نأ رل باَصَأ ام َيِبْيصُ د نأ اًهِقَح تئ اَّلِإَو ؛ ِنيِطاَيَشلآ ليم

 ًطْوْفَرْضَع ايف َناَكَو ٠ ِءاَظَعْلا َنِم ةَعاَمَج ِدئهلآ ئار ئَدْخِإ يف ناهن اُمَعَر : لاَ

 ليف ةَبرَحْلأ هذلهب رمق . ٰيهتنتو رثا م و أت ْتَيَمَدَو ٌةَعاَمَجْلا ُهْنَكّلَمَف ٠ یک

 ملأ هذ نيب افرق ْرْيَمُي ملو < ِءاَطَمْلآِب سحب ْمَل « ( ِةَمِيِظَعْلا ) ةّيدنهْلأ ةف نم ٌمِيِسَج

 َبِضَعَف : اولا ؛ اَنْهَو اه ضزألا يف عملي اروم صحا يو ِتاَرَشَحْلا ىم )

 َفِيَكَو « وِتََفاَدُم يف عصي فيك ُرظْنَي لفل رم أ رد هٿ ت اا لا
5 

 و ةماسو

 هنأ هست دنع َرَّدَقَف ؛ ٌةَدَحاَو ةدحاَو اهني ماداب ال الإ كرسي ال ُهآرَق ؛ "کاله یف لات

 ىلإ ا ٌبدَو « َقْيرَطلأ ضرع ءاَجَف ؛ ُهّسْفَن ليلا َلاَز ألا نع ليل مَ َلاَرَأ وَ

 ا « اهني َسَدْنَاَو . . ةئم ةلْفَْلا هذه ليه هَمَدَك ليل َمَكَد اَمَلَق ؛ [ ليفلآ مَ

 ! بارك يف اروم

 ثر اهي لر ام أد وينو ليلا ئضم اکل . اًمريِمأ ثقا ءاطل َنإ من
 م

 هَ تلعج رع ةَيرَسْل ىلإ ْتَلَخَدَف ؛ صبرت ُبقتْرَت اًهْيِف ْتَئَكَتْسأَو . اًهِراَحْجَأ ىلإ

 . درا َنْعَمَحجاَف ُءاطَمْل انارو « انف منْ اهْنِ
 ؟ ِناَمْئِظَمْلأ ِناَباَنلأ َنْيَأَو : َنُهْنِم ٌةَياَطِع ْتَلَأَسَق . لْيفْلا ىّننَأ هذه : لبا اهْئِم َلاَقَ

 : ٌطْوْفَرْضَمْلاَو . (ةيلخسلا) : يل نلاقي نيلأ ةّيرذلا ذه َيِعَو ٠ ةياظِعَو ِةءاَطَع ْعمَج : ءال 00

 .٠ هني ربك 56 اغلا نب زض

 . ىلع: نم الدب ٤ نع ٠ : ٍلْصَألأ يف 0

  (r)ٍلْمألا ين : ٠ م الدب « ليفلأ رم أ دت ا ۰ کیو ةيظَم ا قو دي تضبط را رک :

 » يف عصي فيك رني يليفلآ رن ريد « اًميظَع ادئاق ناكَو « ٌطوُقَرم هلأ بضعف : اولا

 وِكالَه يف ُلاَتْسَي بکر ؛ وتَعَفاَدُم «



 نيبال َنْيَرَت الف « اَهَتْهَوَشُي وأ اًهَنْرِصَتْخَي وأ َةاَيَحْلآ َنْيِلْفَي نَه َكِلْذِلَو « اًهّوَّشُم ؤا اًرَصَتْحُم
 سر َقْوَف نْيبِلَمْتُم نْيَرْيَِص اّن فبك « مْيسَجْلا ليفلا َكِلَذ يف نرالا نْيَمْيِظَعْل

 َ ؟ . . . اأ

 ؟ ٌمْوطْرَخْلآ نياق « يارا يف كلَ َزاَج ْنِإ : ٌةَدِحاَو ْتَلاَقَف

 رذق ىل وطرح "كلذ « اَهِقْلَح نِ ةا ُهَمِيَزلا ِهِذَم َرُه : ئَرخألا تاق

 ةليف زنعلآ نوكت نأ ٌمَرَج ال : ( اهسفن يف ) -تلاقف « َنُهَمالك ةزعاَملآ ٍتَعِمَسَو . اهتَمأ
 3 34 3 سام م e ا اس ترف َ

ua7 2 وا ا ا 5 مساك سا  anه0 عر م دم  

 ءظَع بر ُهَنِإَو « اهسفن ىلع ةر ةداهش الإ ىه نإ ةّمظعلا نإَو ؛ ليلذب الإ ةّيغاط ال م ا 5 نس بح سو سم تسال د 72 4 دم سوم كرس 0 ر 1
 0 ت 5-5 صا م - 2 ا ص

 ْتَءاَج ىم « ُهَدْحَو ُهَل اين اَهّنأك ظوظحَملل انذلآ هذلَهَو . ٌعاَدجْلأ مكي امك الإ ا م 01 e oko CT هي نيل ا سول 2
r af > 0-8 2و ()لو رک ر چو وقح ها رسم کا نار م اساسه 1 5 ع  efuكا مر م  

 طظحلا تشيل « یرخا ةيحان نم تعجرل ةيحان نم هنع تریدا اهنا ولو 6٠ تءاج دقف هيل س رش م هع 3 2 2

0 0 
 امس
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ênتا مک  

 2 "حج role Tomo, rela تداوم ef oT م | سو . 1 8 2 هر ما 2 م هرم وَ 3-3 عروس هرم + و رام يدع

 © كاتددخأ دقف « ةتديسو ةاثنأ تناو ‹ نْيضَرأ عْبَس تخت هبّيغف همدقب طؤفرضعلا هيوم كم وی وا لاا و سك هع همم سمك ركنا اعقل

 . اهن اَمَ ةَبرَحْل ِكَلاْبََوَو « اَِيلَع ةَكِلَم
f o eمس أم 02 م مم  eىو نكي نأ ريغ ؛ ّنتْعَنَص اًمِعِنَو « ةبهلآ هذله ّنكنم بهَنأ ٰينإف : زثعلا ٍتلاق سرس 22 ع  

 اَنأ اذِإَو ؛ تلق اتأف ء تلق انأ اذإف « لّبَجْلاَو ةاصخلا َنْيَب اَمَو « لّْيفلاَو ةياظعلآ َنْيِب اَم o و er هع 0 2 سس ممر نإ سس و ر ا 8 و و

 . « َكِلَذَو » : ْنِماَلَدَب ٤ رهو ٠ : لضألا يف )١(
 . ؟ ْتَعَجَرَل ١ : نم الَدَب ؛ تَمّجَر ١ : لّضألا يف (؟)

a,كاتزتخأ ٍدَمَف « ُهَتَديَسَو هاثنأ تنأو :  ْنِم الَدَب « ِكانزتخأ دق انْنِإَو ١ : ٍلصألا يف (۳) سا وو يس 07 و 6 02 همم ككل  » 
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 ٌةَدِحاَو (انأ) اهلك ِةَمألآ هْذلَه يف اته . ُثْلَعف اتاق ُْتْلَعَف انآ اَذِإَو ؛ ُتْرَمَأ اتاق

 هوب قزق جلا لق نو کنم سلوك نب ل: اه ی
 َةَعاَط « َةَعاَطلأ الإ ْإطَسْلاَو ٍباَوَّصلأ ىلع ب َنَمِرْعَأ الف ؛ ٌةَدِحاَو هلق اهلك ةبرحلأ

 اَنْه نم ُنْيقيْلا ادب ىتمَو ؛ ٌءاَطَع َّنُكَنَأَو ليف ْنَِنَأ ٍقِئاَمَحْلا َلَوُأ َنِإَو الأ . ٍرْيِصَبْلل ىَمعألا

 ع ذك تت اها حن نم اال رو اَننيَب نم ٌفالْخْلأ طَقَس

 . اقلط بيع ءافحشلا نب ولأ ذإ : : بيل امك اكلت لق ؛ ْىَتَرُق نم هال

 ىح ٌهِلاَع « ِةَفاَرْحْلاِب ىح ٌماَمِإ « ِةَقاَمَحْلاِب تح "نكح «واتفإلاو ىلع امم ر

 َّنُكَو ٠ اَهيْوَق يف نيَو يأر َتاَذ ْثَناَك ٌةَمِلاَع ٌةَحِلاَص ٌةَياَظِع اَهِيَلَع رنو : اُلا
 ؛ يملأ اهيا اذ لَك الو : ْتَلاَفَف « اَهَتَراَهْطَو اهحالصو اًهضاَيبل « (َةَماَمعْلَأ) : اَهَنْيُمَسُي

 ٌتاَمِلَك الإ ِكْلْوَق اَمَو ‹ كلجَأ نم ال اَئِلْجَأ نم اتتيمكخت ِكّنِإَف ؛ حل َرْبَغ ٍتْصَوَحَت ْدَقَل

 ْنِم ناك اَمَر ) « [ اَنُدِسُفُي اًميف ال ] اَنُحِلْضُي اَمِئف ةَعاَطلَأ ِكَلَف ؛ ٌنْسَن "''اَتَلاَمْعَأ اَهَقَقَحُت

 تاش ت ثاَبْألا َنّيبَتَتل < اتؤارآ هَعَم َنوكَت نأ غبي ُءْيَش ِكِيَأَرَو « ( ِكيلَع ر َوُهَ وربع

 سس اي 3 تح ١

 ص

 أ

 هَّنِإ : ةّمكحلأ مِيِدَق يف لاق ناك دقو ؛ ِةَنْيَب ْنَع كرو ديب ْنَع دخ ٠ ةَمْلاَحُمْلَاَو ِةَفَفاَوُمْل 2 1 م ا یم و < ۶ س 0 2 7

 أ يلع اهلمختل اعر اه مش زأ وب دعت نك ةمراحلا ةئألل ايار مق نم ل بَ
 2 رر 2

 دي نأ ةينرخن ذأ نا يرغل انتم اع لع ر نإ ) اهبل هس اَهَّل سِي

 ألا دسأر نفر ىرزشلا لخأل

 دع جاو ناك ْنِإَف ؛ ُهَنْوُلداَجُيَو ُهُلداَجُيَ

 . َروَهَتْمْلا اذنه هيف اًوُقَنَسَف

3 
8: f أما 

51 
e 
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4 
 اما

 هَ
 نأ

 ىَرخأ ٌةّيِصْعَم َةَيِصْعَمْلا يف ةعاطلأ نأ ايد ْيفَو

 2 2 َقْرْلْسَمْلا نأ : اَنَمّلَع امم َناَكَف ؛ ( ٌباَقَن ةمالع ) اهبتكل ُةَساَرَد ِناَيدَأل
 هنف ةَرَمْلَأ نوک الار 2 رادقمب الإ ءىش هم ت الأ تجف ؛ ءاَنفلأ ىلإ ضاَم 7 ذإ صقل



 « ملقا يو ۰ هو

 و « اهلك ِةَمِيِظَعْلا ٍلْقعلا م

1 

 م
 1 ْعْوْمْجَم َرْه ٍضزألا يف ما ُلْقَمْلا ناك اَذلَهِلَو ؛ راد آھ

 هيأ ٍتْمَبَتأ َنْيَدلأ الق . اَهْعَنَأَو اهخصأ هنأ اَهْسْفَت ُءاَرآلآ ٍتّييْنَأ ام ا ا 1
 . ( ٌُبْداَكْل | لی ام لإ سلو 1 َلْقَعْل ايف ت يشب الو ليف

 نم ٌباَهَرَتْلا هدلهو مكاّيِإ : تلاقَو ‹ تّيضغو ثشقتت تشم كلذ زنعلا تعمس م رص ر 9 e 5 م ورە 2 ر >

 هَل
 3 مَن

 لَو ءال ةَمِلك الر نيّدلأ َةَمِلَك ْمُكْنِم ّنَعَمْسَأ ال ؛ فرم نيالا دعو مکی
 ل اَذإَو ويف تشل انا انآ ييو َرْيَغ ناک ادو ؛ انآ یخو ُدرْيَغ یخو َكِلَذَف . . . طِئِفاَضَعْل

ar 5 إ َكِلَذَو . ٌةَدَحاَر انا الإ هيف َسْيَل َهَلُو لآ نَا ةطْرَش يذلا مكحْلل ُحّلْصَي ال وه و هيف انآ نکا 
 نوا رهف ‹ نيتبرغلا ئَدْحِإ نم بام < ‹ منع ةيرع ْيَِلَعَج يع ءار رْغ ْمُكَلَعْجَي ْمَل
 ‹ نيهن ريغ هنو « ْيِرْمَأ ريغ ر بأ يف نن اك اعد . داكا لأ تيتا: ٠ تلا

 1. . . اذنه كَل ُتْيِض ُتْيِضَر نِ ٌةَنْوّيَجَم اَن ا - يئِْسَم ىلع ِناَرَيغَتَي ال مرح ٌلِيِلْحَتَو و ليلخت

 مَا ؛ (انأ) . .. ب ٌةَنُْيِجَم اَنأ : وق ل يق تو تیا وکی
 ِكّنَأ دنت اْسَلو ؟ َلْوَقْعْلا ْيِرَتَْي ب ام ءس كَل يرعب ْنَأ يلح م ٌنْلَخ ِتْنَأَوُرْوْجَي

 ةَيِحاَن يف ِراَدَقِمْل ةَرواَجستُم « َةَماَجَّشلآ ةي حات نف رئي ةت ٤ هرقل ةّيحات يف يأّرلأ هيو
5: 

 ف ةقرششلا هايل نإ : ٌءاَمَكَحْلآ لقي | أ نكلَو ؛ ِةَلْوُدل حِلاَضَم ىلَع صْرِحْلاَو مرحلا
 ت

 يربح اات َناَك ِلْفَع بر هلو ؛ ئرخأ ٍةهجل يحتمل صَْنلا نم تات ٠ « لَا نم هج
 هني مكن « ذأ نرخ الا كل ني نم يخ ؛ اعرب فه وَ هنأ ١ رم يف

 د ُدَحَأ ُطَلغَي ال ام و خالا يطفي مَ ُدَحَأ هُمكْحُي ال ام

 ظْيغْلأ ْىَمَع / ا نإ نيخو « راكجلا زك بصق َن تاكو علا ت : اولا

 ا ول را هو و ٠ دعو ضال دبا

 اك انتَ ؛ اما (ةفاتهلا) هلم ازد كعب : لاو ؛ ناتن نات احن

000 
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 ةَماَرَص نم اَهنِإَف اَهِيَلَع اَوُدَرَم ادق ؛ اًَهْوُعاَطَأ ْمُه نإ ةليِف ْمُهَفلُخَتَس . . . هذه ليلا یت هن
 و ااو و ا ا ہک ل یا ٢ ا ا ثمر

 مل. زال موي عنق لع ةلاك ھنر داب اهنالطل نم يني لك تخت تکو سابل
 تَّقْنْشَف ةحلاّصلأ (ُهَم ءال ٍتْدعَأَر « اَْجارَتَو اور هن

 5 رثعلا م ٍءاَطَعْلأ لود فلما ٠؛ ؛ . . . رخل ُلْفَعْلَاَو ُنْيَّدَلآَو فالخلآ ّمطَقْنأَو

 . اَهَلاَيْذَأ

 ةزعاَم يهو اهسقتل ْتَفَرَعَو « ْنكِي ْمَل اًدْؤَجُو اهل ْتّسَحْأَو ةّرِعامل ِتَدَبْغَأَو : اُلا

 "نأ ينقي هَل : ْتَلاَقَو . اهسنجب ْثَرَفَكَو اَهِتَياَمَع يِف ْتَّجَلَف  ّيِرَمْلأ ليلا ٍناَش ةا

 . . َوْهاَلاَنأَف ؛ ْنسْفَت ْتْفَلَحَو كليف
2 

 وو س e و

 شيعو لقت ْتَبْهَدَو لا نه ع ن هنأ تپ نسل هلأ لنج تز

 اَذِإَو « ُلَقَلعَتَي ٌءاَنِب اهنا ْتَرَطَخَتَو ْتِّجَتْرَأ تشم اًذِإَف ؛ ٍءاَطَمْلأ َنْيَب ةليفْل ٍبِهاَذَم ْىَلَع

 . ٠ اهيل اهكذ ال كَم نأ نها ترد ثَعَجطْضأ

 بهانو . . . ةا َنُهَّلك ُءاَطَعْلا ٍتّداَلَف « ئَرخأ َهرَم ٍباَرَحْل اذهب ليلا َكِلَذ ٌرَمَو
 « اًهَِنْرَق ْتَبَصَتَق (ةرناَعُملاو) . . . ةَرَجاَتُمْلاَو ةّرَراَبُمْلا يف ْتْدَّصَحَتَو « لاتقل هذه

 ْتَبَلَصَو « اَهَمِئاَوَق ْتَيْنَو ٠ ٍضْرَألآ يف اًهَقالْظَأ ْتَدَشَو < ْتأَطَأَطَو اهتم ْتَكّرَحَو

 َْناَكَر « اَهَراَرْصِإ َكِلَذ لَكِ ْتَّوَصَأَو « ِذُقْنْفْلاَك ْتكَوَشَتَو « اَهَرْعَش ْتَّمَّقَنَو « اَهَماَظِع

 ؟ . . . تلفت دَقَو اهب َفْيَكَف « اَمر اها مب ثنا ذم ةحْيطَ ارن

 مه « لاَ .. . َلِئاَهْلا َلْوَهْلآ ادد تبعي ىر ٍليِفلا ييرط يف ثّ اإ مث
 يف ْتَبَمَد اَمنأَكَف «اهحوطق «ُهَمَقَرَف ءْهَضِبَقُف فف اَهََّلَف ءوب الات « ُهَمْوُط

 ! . . . ِءاَمّمَل

 و

 ee 4 o رم هكر هول هك Î) وع N سس متم
 ريغ زتعلا ةفيج اذإف ؛ َنِهَقْزر ىلع نؤدغ مث ٠ ٌنِراَحْجأِي نذل هامل ِتيَراهتَو

 نأ َنكرذأَو « اهون اهلي ةرِعاَم ثنا اا َنِْلَعَو « اف نب َهَيْرَأَو اَهْيَلَع َنْئَبَدَف « ِدْيِعَب

 ىلع ِءاَظَعْلأ هم هما َبَلَع ْنَم َّنَأَو « ُهَلْْفَت ئَرْخأ َقِئاَقَح هَل هللأ لحج ق يالا نع برگ
 لنو نوي انن « تاقرلخلا يفت نأ ؛ اهلي ءاََع يللا م 5 ص

 َةَرْمح ال هست یف ُءاَمْلأَو اًرَمْحُم : َءاَمْلأ َكِئِرُي رمح



Tereا  

 يه < ا باح تاع ب بغل ير عد ا ؛ هيف ال ٌقَحْلأ ْنَلَع نوَ

 ! . . . ةزِعاَملأ َنِم ٍلِفْلأ اليس ةلَواَحُمك
e4 3  

 امل « ةَباَبذلأ رك ثّرفك دق َءاَقْمَحْلأ رثعلآ هذه نأ الؤل هنأ ةّئمد اي ْملْعَأَو . ةليلك ل ےس م 2 ر و ع ف هس 7 س 55 كى[ e oL منيل
 refs لس

 ةَباَبْذْلا ذخأ هللأ اهذخأ

 ےک سيكس مس سا رع للا ا ا 3 رت 22 و | كن
 3 ةّيدَبَأ اهيلع امحلا تردف ¢ ناّيذلا ١ ْنِم تناك ءاَدْوَس هاذ نأ اًوُمَعَر لاق

 يفخش : تيك الإ ا ذی اَمَل ةاَوَد يف ربح ةطقن ثبلقنأ ولف : مكس ه2 e eR للا
 ر ع م روم ر 7

 َنْيَبَو اَهسْفَن نيب لياقت َتَلَعَجَف ٠ ةَمْحَض ةّيجْنَز ةَأَرْمَأ هجو ىلع ةبابذلا هذه ْتَعَفَوَو

 سر ةلآو یف ماظن ال یوق ماعلا د َّنَأ ىلع لْيَِدلأ لدا ْنِمَل اذنَم نإ : ْتَاَقَو ؛ ةأْرَمْل
 فيك ذإ « ثآني ااا ر الو « دبع ف اًكبَع « یب ام ىلع یھی فيك
 . . اًهَقْوَف انآ يتلا ٍةَمْحَّضلأ ة ةَباَبْذْلا هذله ىلحو (انأ) ئقلخ ةَمكحلا يف ٌيِوَتْسَي ش 0 سا عار 1 1 س و و وس

0 1 E سسوس م رو و ر هک .٠ ae a e ¢ Ta 
 'اذلهو : تلاقف ؛ مقل اهيو َنالَلَتي اَهَمْوُجُن ْتَرَصْبَأَف ) ِءاَمَّسْلأ يف هليل ثّرظن مث

 ْثَبَعَو ؛ ِناَيدَألا بذَكَر « ٍمّلاَْلا ْئَضْوَف ْنِم ْيِدْنِع دنع َقَّقَحَت ام ىلع رخآ يلد

 هيف ةّيهؤلألا د اجي وه ءْيَش يف لفعل عضوو « عب داَحإل ديب نامبإلآ اتق
 ناّبذلآ | م حذو يضزألا يف 1 يس ذككجلا يف قرت ك n ١ .٠ ١ 5١ 6 ص

 . ٍءاَمّسلَأ ْىَلِإ ريب

 هرب ْتَعَجَر ىح ٠ َةَْيَجَو اَباَهَذ انف ُرْوُمَت ْتَآَعَجَف ١ حالف راد ْيِف ْسََقَو اهل مث
one aTرر 5  Gf o 59 2 aا  ae”اَهّنأَك « هرخآ ىلإ راَهّتلأ ِلَوَأ ْنِم اًهِتَّرغ ىلع ْتَدَمَجَو ةَباَبذلا تتهُبف « اهاعْرَم نم حالفلا  

 ء اَيْيُدلأ ئف قاَرْرَألأ ئضْوَف ىلع لْيلَدلأ ُرَبكأ لبلد اذنَهَو : تلاق تَسْمَأ اًملف ؛ الَمَع لوازت هم م ا لا لا ا ر ی ر



 “1 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ناتن ورخ نم نالا اما ربا هل جو يف ني اَب دق ِناتبابذ ِاَناَهَ

 هلك َمْوَيْلا ُْتْيَضَق اَنَأَو .. نبيع اَمُهَنْوْمَسُي يبابذلا مولا مولهَج ْنم ُساّئلَأَو ؛ اًنّمِس

 ةمكسملا نف نوشي له ؛ ةه تغافل اف نإ ب بأل سلاو ضعأَو شوخ

 هذه : ْتَلاَقَواَهْيَلِإ ْتَرَظَتَف ؛ راڌفألآَو ِثاَوْرَألآ يف اهب بدت َءاَسْفْنُح ثر اهنا مث

 (انآو) « اَهَل َسْيْلَو ٌةكنُج ةحيجأ يل (انأ) ؛ اًهْنِم ريح (انأ) يق ؛ رفكْلا ىلع البلد حض ال
7 

 ادلب َناَك ْيِذَلأ َكِلَذ « ئّْوألآ ٍنْوُرُقْلآ باب نم ٌةَمْيِدَق ةا انك امو ؛ نق ود اک

 ُلْوُقَت َءاَسْفْنْحْلا ٍتْعِمَسَف ثْعْضَأ اَهنِإ مث . احاج ةكَرَحْلا هَل ْلَعْجَت ْمَلَف ‹ ُكّرَحَتي
 ےس ك ك

 ؛ ٰيهَشَي امك زْفكَيلَف ْيِهَتْشَي امك هئ قولخَمْلأ ٍدِجَي ْمَل اَذِإ : راف نیز ینا

 َدَجَو هنأ الإ قزق هنو انتی امو ‹ ٍمْيِظَمْلا سْوُماَجْلآ اًذنَهَك اًسْوُماَج نكن ْمَل مِل ! اَمَحَِو ای
 25 ورو

 5 2 8 ا ع ىو مسام ورع ترس 50 ا
 ةلقاثم يشْمَت ال / اَهَنِإ ْيِرْمَمَلَو ٠ ‹ ةلقاعلا هذله يف لقعلا لّيلد اذنه نإ : ةبابذلا .تلاقف

 ْىَنَأ ىَلَع ُلِيِلَدلَأ يهو < اَمراَكفأبةَلَقُْم رو هنأ نم ْنِكَْلَو « اجب قمم ةي : انآ نم

 . ةقْيَحْلا فشك ىلإ ةَقباَسلأ (اتآ)

 رْفك ىَلِإ رفک نم . . . اَنَأ ءانأ ءاَنأ ءاَنأ ٠ الإ اَهينَدنَد نم ْعمسُي ال باللا ِتّلَعَجَو

 عَ ٍةَكَرْمَم يف ْتَحَبْصَأ اَهّلُك ٍتاَواَمَسلا َّنَأَك ىح ؛ اَمِهِرْيَغ رفُك ىلإ « هر
 ل

 eee ةبابد.

e -. - 0هجو ىَلَع ةبابذلأ اَنْيَبَف ؛ اَهّيْعَس ْئَعْسَت نَمْحَألا داحلإلا اذه ىلإ ةَقيَقَحْلا ِتءاَج : ص 2و ماه ےس  

 هیر هاب لغت رهت ناز. شتو و ونة و ویک

 . اًهنطَقَلاف ء اَمراَفْنم ْتَدَمَف . سا ُةَضِيَي
 . ةَطَبلا َىَلَح يذلا اَّلِإَهنَلِإ ال هنأ ْتْنَمآ : ْتَلاَق اَهْيَلَع ُراَقئمْلآ َقَبَطْنأ اَمْلَو مس 5

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 معي ت هم

١ 

. 

 . ( اًوُمْعَر امك رضا لخت ةف ةقيطولا أ لإ



 ا
 ع

 مر

 یف 3 ع 0
 ىسيموزب) نج ےل  ؛متقلا یخو 1

 ةاَيَح ٰيف َنْرُدَتْمَي نالا ؛ م مِئاَرعْلاَو مَمِهلآ َةَحْوُحْبَش بَرَعْلا باَبَش يف نإ : ُنْوُلْوُعَي

 ْتَحَجْرَف ٍتاتكنشلا المها ٠ جلا ُهايَح ْمِهيَلَع تلقت ىح مه فَ دَق وللا دو

 تالييستن لاك مآ

 اَمنأكَف ٍةَمِلَك يف ٌوُدَعْلاب اوُنَِه ادق ؛ اًمْوُرَصِمْحََف ةَبْحَص لك ْمِهْبَلَع نَوَ ذق َلْزَهْل نر

 . هِلاَمْعَأ ةَلْوُفط ىلع م 8 تحت ويشج ُةَلوُجُسَو ٠ امان اجر نوک ْمُهْنِم باشلا ن

 . مْبظَع رم ةع ادب اوُلِمْحَي الأ بَرعْلآ باش دنع مَع 1 رمال َّنِإ : نوفي و

Ht 2 2 

 هذه ةاّيَح ُهَناََحَف ٠ هطالْغَأ نيبو هيب ةفلألا تمت دق َباَبشلَأ اذنه نأ َنْوُمْعْرَيَو م ga e ر 2 ۴ و رم

 ريف طالغألا
Ry4-0 رە  e ۰ eاًرْوُصْحَم ِتاَوْيَحْلَاَك ُبرَمْل ُهَلَعَج اَذهِبَ ۽ َةَّصاَخ لئاذرلآ يف برَعلِل ٍدلَقُم ٌعَربأ هاو و ۳  

 ملا ُلالْفيسالآ ْمُهَل كرن نأ « ٍقّْشلآ مم دابعتشآ يف ةسايسلا لو ب َنْوَصاَوتيو
 . . ةايذرلأ ةيرخ ةَ

 « م ۱۹۳۲ ناريزح /وينوي ۲۳ = ه ۱۳١۵ ةنس رخآلا عيبر رهش ۳ ١60 ١ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . 1٠١١ "٠١١ : تاحفصلا « ةعبارلا ةتسلا



 ۳ يعفارلأ قداص ىفطصم

 : ةيروأ لئاذرو « ةّبروأ ةوق : بب رخل نيل نم ٍقْرَشلأ يف ف َدُي ال دّنِإ : َنْوُلْوَفَيَو 4 ر esef 21 357 تو 7 a م

3 # | 
 5 2 8 هم 2

 ٍقْرَّشلأ اده ْىَلَع َنْوُمْعْرَيَو َنْوُلْوُفَي ام ُبَذَكُي ْمُكْرْيَغ ْنَم ! بَرَعْلا باش اي

my o؟ هيلع اًباَرَج نؤكتل ُهْوْفَصَو ٰيڏ | يفخضلا اذ ءاز ةؤشنأ ضي باجشلا يخ نك ١ هس سايس هى ساو حال ام ق سر ترك وسو <  

 e دى 7 هو + 3
 اَننَأِل اتر : اًهْيف نلوألآ ُداَمْلا ُنْوُكَت « هم اص َنْيناَوَق سرلا اجي ْمُكُرْيَغ ْنَم

 : ؟ اَنْدَرَأ

 نإ « ةّيِسْفَت ةكرْعَم راَمْعيْسالآ نيَو انِيب ةَكَرْحَمْلا نإ الأ

 ! ُبِجاَوْلَ

 نأ مكيف نوک امن راَمْعَ امفينمالا اذل نيو ايب يأ ق قيال

 . ٍمْزَعْلا ىَلَع ُءاَرْصِإل 5 ُلَوَأَف « ءا 7-5 5 نوا عبط بابّشللَو

 عتق ال كلَ َدْعَبَو ؛ اَمَراَمثَأ ةايَحْلأ ٍراَجْشَأ ْنِم ٍةَرَجَش لَك ُعَبْضَت باَبَّشلأ ْيِفَو

 نأ امو < « اًرْيزَع َقْرَّشلآ ايي نا اّمِإ : مكتلاَسر اولَعْجَأ ! ٍبَرَعْلا باَبُش ای

Ê 3 2 

 و
 ر oot or 0T aî ەگ 2 3 رم

 هوُذَقْنََو <« كلذ دعب انلالقتْسا اًوْذقْنت « هب ةئيروألا 3 لأ ذم لار نم باق اود

 ا عم رع مع ص رے ا مو 0-3

 كوملا سیل فوض يَ نم برق هڪ نمل اوعي » 0 َبْرْعْلا ميل وعي يح قر
 ص



 ايا 1€

rسیلو  

 . هعاَمْطَأَو هلئاذَرب َءاَج اَذإ ُرْيْشَعْل 5 ؛ 0000 َءاَجاَذِإ لو دق
 هذلهب ٌةَلْوُتفَم اَفْوُفْحَو ٠ ٌءَءْوْبْحَم ةصاصر هيف َيِتْجألا َراَْيَدلأ نإ ! قرت اأ E 7 ر كر ر س 000

 و
 . ريناَنُدلَ

 نطل ني ع نك اَمَو : اطيل لا ام الإ ُييِجَألا كَل ومي ال ! يقرأ اھ
 يدم“ [17 : ةيآلا /ميهاربإ ةروس 141 لربح حس ا و نا

3 2 3 

 ص
 َحْيَتاَفَم ْمِهِدَي ف َّنَأَك « َنْيِلَوَألا ٌمُكِفالْسَأ ىلع ُرْسْع ٌريسَمْلا نكي مَل ! برملا ب تابش اَي وال ْمَكَفالْسَأ ىلع رسْعَي ٌرْيسعْل 7

 . اهب َنْوُحَتْفَي ٍرِصاَنَعْلا نم

ae 111 ف 22 هل  aranهوو  aْنِم الَمَع اًوُراَصَف « ٍقْولْحَمْلا بغض قوف اًوعفتزأ مهنأ ٌرسلا ؟ ٌرسْلا ةفرعَم نؤديرتأ 03 ر و 2 20  

 قلاخلا ٍلاَمْعَأ

 اَمْعَمْلاَو « ٍفْرَخْلا َتْمَمَو « رْفَمْلا ىم مهسفنأ يف اْوبَلَع امل اًينُدلآ ىلع ايل.

 : ُةَمِلَكْلا ذم ْمُهْنِم لَك ْىَلَع ُهَلجَسُمْل ُهْتَمالَع « ايي اًعاَريْخآ ن نامل ُمُهَعَرَتْخَأَو

 ا 2 03

 ُكِلْهَتَو « ٌةيناَسنإلآ ُةَوُقْلآ ُلِذَخَْتَو ١ ساّلآ ُدََْأ رقمي « ٍلاَمْلآ هَل ٌرقفْلآ نكي َنْيح
 1 ْهاَوَمْلَ

 « ُةَوّقْلا تعبت « ىنتغي نأ ٍناَسْنِإ لك ْعْيِطَْسَي ١ ٍبّيَطلآ ٍلَمَعْلآ رف نكي َنْيِح لَو



 1.۵ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ريغ ِةَلِئؤَر هم ٍفْوَخْلآ ةَمِلَك رَت « اهمالآو ةاّيحْلأ ِهذلَم صفت نم ُفْوَكْلآ نؤكَي َنْيِحَر
 . ِفْوَخْل

 سا مورا < ر كتم عام ر î مم © 2و 0 1

 ٍلِئاَضَمْلا َنْوْناَف ةَمِلَكْلا حص « اًهِباَذَعَو ةّرخآلآ ةايَحلَأ ٍصْقَن ْنِم َنْوُكَي نح ْنكلَو
59 

 . ْعَمْجَأ

 . ُهْسْفَن ْتَحَرَْلا : هيف ُلاَقُي ال ْيِذَلآ سْفَتلآ ريكا هَئاَسْنإ نبدا را ادم

3 *# 3# 

 3200 2 7 هم و #0 سي 7 0 27 0 و مح رص م

 كَل ْبَمْوُت َتْوَمْلا بلطأ : اَهْيَلَع ْنْوَلَمْعَي يَا بَرَعْلأ ةَمْكِح ْتَناَك ! بَّرَعْلَأ باَبَش اي

 . ُلَمْمَت اهِزئاَرَغ لوا حاملا ةَرْيِرَع ْتَناَك َتْوَمْلا َشْحَت ْمَلاَذِإٌنْفَتلَاَو
 هل مو م رفع كر سعر ف ر م يف رم 8

 . ةَلتاَقُم ٌةَركف الإ اًهَعَم ٌةَرْكفْلا ْنْوُكَت ال ْذِإ ارض اهلك ةاَيَحْلأ ٌلَعْجَت هَر ةَريرَع ج حاَمكْللَو

 . نألب اسلا يكس امك مسي ال دسَألا تدمج هلأ یه « تاب اي حادا ر

 ْيَعْلل فشخ الْيلَد تناك ٌةَعطق هئم ْتَضَرْصَرَت اِ ُدْلَّصلآ ُرَجَحْلاَف « اَمْوَي ْتَرَسَكنَأ اَذَِ
o 

  1ىلا ي و ا

 م

3 3% ê 

 هَتاَيَح اها َعَضَو اَذإ الإ ٍةَساَيَسلآ يف ابحت ال (ْيّمَح) َةَمِلَك َّنِإ ! بَرَعْلا َباَبَش اپ

 - انف .

 هوم

 . بلاو فرتلا َةَرَكَف لتْقَت اَم لوا ليفت يقل ؛ ُةَوَقْلَأ ! تابش اَي وعل ةّوَقْلاَف

 . ْمَعَن ئَتْعَم (مَعَن) ِةَمِلَك ْيِف راَصْنَألِلٌمَضَت ْيَِلآ ةي ةيِماَسَتُمْل ُهَلِضاَمْلا وقل

 . ال ْئَتَْم (ال) ِةَمِلَك يف ِءاَدعَألِ ٌمَّضَت يآ داَقتلآ ةَمراَّصلآ هوَ

 . اَوُيْومَت نأ امو « اًريِزَع ٌقْرَّشلأ ايي نأ اإ : ْمُكَتَلاَسر اَوُلَعْجَأ ! برأ َباَبَش ای

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



- 
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 ر

 یھ ے2 ںی چ
 سيمور نج مع تقلا خود >5

 مرج يف ْيِضاَقْلا سلي اَمَك  ةيردنكشإ ِةيِدَمبّيِْرَه حَرْسَم يف اَسِلَج ين
 ئَرأل ْتْبَمَذ ْدَقَو . ُهَمْكْحَو ُهَلْفَع َرُه لمحو « ْمُهَلاَمْعَأَو ْمُهَماَآ هيدي نيب اَهَلْمَأ لمحي
 . اًدج َةَفْيْحَس اَنَدْنِع ةَفاَحَسلأ نأ ْيِمْكَح َناَكَف ؛ ٍةَعاَنّصلأ هذه ُلْهَأ ُفَحاَسَتَي فيك

 ةَحاَبس هندن نؤُحَبْسَيو «٠ ةَدْيِدَج ابيع شلي اَمب َبْوُيْعْلا َنْوُدُقْنَي كاته مهيار

 مَع زك لَها ةقيقحلا ىلإ مُمَرطت ذاكر « رخبلا يف ال صزألا ىلع نكنلَو ؛ ةا
 فاَفْسإلآَو ُةَعاَمَرلا الإ لبث اًذنَم نم ْمُهَل َةَياَغ الو ؛ هزه ُةَقْبقَح هب يه اَمَع اًرِهاَط

 َوُه َناَكَو « ْمُهُرْضَْي ْيذْلأ ْمِهِرْرُهْنُجِب َدَبْشَألآ َوُه ادم ناك ْذِإ « ُكاَيَدَهْلأَ لاَ

 ِتاَد يف يه اَهَلَعَج ام ٍلْزَهْلا فلت نم تَداَنْعآ يلا ةد ةا عاتبطلا َكْذَي ىلإ بر
 . هم ا

 « ْىَنْعَمْلا نم ۾ ْتَلَخ ْدَق ةَدِراَبْلآ ةا لكَ ْنِم فحش الَو

 . نغم ةا وذم نف أ ىلع نراك ابق نف نب تب عوُتْصَمْل

 ةماعلا حولا هب ن َنْوَقفاَوُي يذلا فشل َّوُه اَمَنِإ « ِءالْؤَم دلع ُكِحْضُمْل فَلاَ

 لق ةتكتلل َكَحْضَت نأ اًناّيْحَأ اهتَهالَب نم + ْغلْبَي يتلا ٠ اَهْيَلَع بْوُدُكَمْل هب ةَيذاَكْلا ةلْيَيضلأ

 ىر ام الإ ُهَمْلآ َكللَذ اَمَق . ْتَداَتْعأَو ْتََلَكَت ام ٍلْوُطَو ٠ اَهِتنْوُعُرَو اهم طفل « اَهئاَقْل
2 

 مث ؛ ِتالْوُفْمَمْل يف طلقلا ٍءَقنِإَو « َيِئاَمَمْلاَنْيَب ٍْيِرْصَتاَو « ظافلالا يف طلخا م

 عنج يف ةا الو « ةَركِفلا يف قمع الو « بيلال يف ةو القا. اَدنَم َدْعَب من ال

 َةَمَظَع الو « ةاَيَحْل ِةيِلْزَع نم ذي ذج الو * يتلا رازن يب دن الو ضياثل
 علم هم رمح هك اك إد مرِئاَعَص نم :

 ةنسلا « م 1975 زومت /ويلوي ٠۳ = ه ۱۳۵۵ ةنس رخآلا عيبر رهش ؟5 ۰ ۱۵۸ : ددعلا ؛ ةلاسرلا » (:)

 . ١۱۲۱-١١١۳١ : تاحفصلا « ةعبارلا



 ¥1 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ٍرْيِوْصَتَو « عْبطلأ ْذْحَشَو ‹ سلا ِكِنِرْحَنِل ِنْهذ َةَعاَنِص َرُه كح َنْيَي دنع َقْدَمْلََو

 . ريع ال َةَناَجَمْلَاَو ِثَبَعْل ِثَبَعْلَو وْهّلل ةَمالبْلآُةَعاَنِص ٌرُْه ِكِحّض َنْيَبَو  ئَرْخُأ ٌةَرْوُص ةقيقَحلأ

2 # * 
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 الإ ْثَبلَت ل ملف ‹ ةيريلكتإلا بادآلل نيصصختشلا 5 ةبلطلا ِءاَبكْذَأ نم ٌبْيِرَق يعم َناَكَو

 لع تام ايام: ٌيريركنإلا ٍلْوطْسُألآ طاب نم الث ءاَج یتح | دِيسَي

 ضيا مهين يف نودي ْمُهَو ؛ بحل حاوزأ مهنفو ٠ ةلؤطبلأ راق ُهَلَو « ٍرّمّظلأ ُلياَخَم

 تك

 دم رود ٌتاَرَظَت اهنيعالف « ٍضْرَأل ىلإ ماَمَعْلا نم تبه روس هٿ ةثالث ناک "ةاًوطْمْل

 ٠ فوتو ركن اخو
 َقئاََح ث ثالث ْمُهَنأَك « ِءاَمَعَصلا لمل ٌيِلْرَهْلا ِناَكَمْل ادم يف ْمُهاََأ نأ بج
 4 موج
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 سار ْمِهِهْوُجُو ةَ ْىَلَع ُهاَرَأ ام عَدبأ اكو 00 ربك طالع ثالث وأ ‹ طالغألا َنْئَب

 . ةيرخُشلل ِداَدْعِتْسأ ىلإ هّلْوَحَتَو ٌيبْرَحْلأ داَدْعِتْسال اَمر ْعْضاَوَت ء هَ

 ٌةَوالَخَو ٍتْمَس نسخو « ٌةَعاَدَوَو ٌةَتْيِكَسَو « ٌةَماَهشَو ٌةَماَرَص اًذِإَف < َيوَط ہما هن 3

 عضو الإ ةو َيناَعَم ُفِرْعَت تلا سلا ٌسسِح يف اَهُهِبْشُي ال « رقوم ةت كبَر ةَسْلِج ٰيف هيه

 لا 7

 . ل 2

١ 

3 ۰ 3 a ت 58 ا E: احول 0 5 
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E 

E: 
 ا رز أ نوب ةواعم نأ یک یری ا 6 ا

 عرنجتلا كنأو اتل اة لو « يات الو لعرب ل مث نم َرْهَف « اَمِهِرْيَغ ف

 . . زييكنإلا ريتن ماعلا نف ٍناَكَم ّلُك ناب عَِبفُمْلاَك

0 

 . 4 اًريسَي لإ ” : نم الدب ٤ ليل ربع د : ٍلْصَألأ ا يف

 دْيِدْشَتب) ْيَرْطُمْلا : يه (يِجَوْكَمْلا) تعم ني ترت تينا لا رمل لاو هدرا أ

 . (ءاَدلأ



 « ِمَلَقْلأ خو » ۸

 ر ر ةفزري ال“ هلأ

 ىَلَع ِبْرَحْلا عَتاط نيَو « ِهْوُجُو ىَلَع ٍمْلّسلآ عَباَط نيب قلا نم ايچ انيس تَرَ

 هذه ْيِفَو « ةاَيَسْلآ دام ىلَع صْرِجْلَو ةيالُملاَو ةَلوُهُسلآ ْيِناَعَم كلت يفق ؛ ئَرْخُأ ِهْوُجُو

 . اًهَتَّداَم ىلع ال ايَحْلأ ِدْجَم ْىَلَع ٍصْرِحْلآَوِةَمَواَمُمْلَو مزعل َيِاَعَم
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 . ُهتياَمك هيف : ْيَأ « اًيْيِلِكْنإ اقر لب  ْقََّتَي اَم ىلع ناک قزل ي 1 1
 صا

E3 

 َةَعَأ نأ ىلع ُهَرْمَأ ىب دق دْرَف ىف اًمُهذحأ : ةيعاَمتْجالأ بْيلاَسألآ نم نْيَيْولْسُأ تتر

 وهلا « ةططلاب اَمُهُدَحَأ : ةيياتشلا يبرق وجو نم نهج تفرع
 رح َْحآلآَو ؛ لوح ام َرَْغ ِظاَْلألا ٍليْحَتَو « عقال عقال ريغ ٍظاَفْلأ َِراَعتْسآَو « خالا

 اَهَناَمْعَأ ضرفَت يلا ةَدْيَقَمْلاَو « َنَمَرلأ بلغ ني يذلا ربّصلاَو « َتواَوحْل رغ يآ ءو
9 
 يف هم هر

 : اه َمْوَقَي نأ اَهْيَلَع هرج ا ٌمظْعَ ُلَعْجَتَو اَهِبِحاَص ْىَلَع ةَمْيِظَعْل

 عداَوْلا حْمّسلا ٌيِرْصضِمْلا ْيِف اَمُهَدَحَأ : اًهِلْمَأ يف ضزألآ راثآ نم ِنْيَرْثأ َنْيَب تريم

 ٌحِلمْلا رول ِرِماَعُمْلا رسَعلا ٌيرْيِلكْنلا يف ْرَخآلاَو « ةَعْيبَطلا ُمَرَك َرْه ْيذَلأ بحل ٍفْوْلَأْل

 يأًرلآ ِةَفِساَلَف ْنِم ْمُهَر ء ٍطاَبُصلأ ٍءاَلْؤَْم ىلإ هَمْنَس ِْعَم ناك ْيِذَل معلا نبأ ىلا م >> 0600 7 2 (05 Fle) ( ' َّمْلأَم
 3 و

 يذلا نفح ْنِم ُتْغَرَم ذل : ْمُهَربك َلاَقَف « ْمُهْنَع َيَلِإ لق مث « ْمِهِئْنِلَح نِ ٌرهْظَي ام ىلع
 اهات انو امرأ ٠ ةيجع نياق ىلإ ني تيفو ٠ نثق لزم ٍةَفَسْلَف يف ةتعضَو

2 

 لوطي اَلَو « ْمِهْيَلَع هت اَ لت الو ٠ اهني يتلا نمي ال ممألا زدم نم ةا د نَا اَعَم

 اَهُواَرَبكَو اهُواَرَمَأَو اھت اهُتَداَس ْنُكَي ْمَل اَم « اًهْيف ْعَمطَي ْنَم اًهَلَبْحَي الو ‹ ْمِهِضْرَأ يف ةا

 د 7 7 7000 2 ام 7 ef 2 هوك م ياو ر 6

 دمن ناو « مهمِيظعت ْيِف ديزن نأ زاَبِجأَو مظعأ نمف ؛ قرشا ةفآ مه ءاربكلا ِءالؤلهَو

eT Taeو  



 4*1 يعفارلأ قداص ىفطصم

 َءاَمَظُع َةَّصاَخَو ... ْمِهِلُجْرَأَو هندي اوُدِلُو امك مهتا ْنِم اهب اَرُدِلُو اَذَكنَمَو ْمهِئِ

 ويك مصرح مهاداَخَسَو عنج وُ مس ا ؛ ثذلأب يملا نَا لاج

 ىلع ملاپ ان آ ْنَمَو « ني ايشا الإ الغر انل عضب ال رطح تا ةاتتلا َءاَيْشأ

 عبو هيد وقت ي يذلا يِدنهلأ ُلْوُرْهَمْلا َكِلَذ (ْيِدْئاَغ) هَل هت ام اَذنَمَو ؟ ِنْيِطاَيَشل
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 َدْنِع شطب الَو < فعلا دل ني از ٍةعضب ني رك ر الو « تال

 . اًيندلآ ءاَجْرَأ يف ْعَمْسْيَو ري ُدْعَولَو قربا هِي يف يِواَمَسٌراَبَج كلَ عم وهو
 ءاَلْؤَم ْنِم ٍبْمَّشلأ ُلُجَر نوكه ةَعاَبّصل ِهْذلَه '"”ِءاَيرْبكْلا ٍةَعاَنِصِبَو : ِنْيَِبْلا طباَض لاق

 يف سيلف ؛ ةلْمُجلأب ي عْوضُخ ٌلجَرَو < ةَلاَحْلأب لذ َلجَرَو < ٍةَعييَطلأَ ٍديلْقَت َلُجَر َنْييمْرَّشلأ

 لاح ايات ُهَعَم نك لح ذس ع ذأ اَعم زي لب « هِيَ دبس اوس دیس لآ وسفن

 . هداَبْعِتْس

 ىك ةأرنأ َةَرَشَع ثالث أل هَلْ زمي مل مجرما كو « راسلا طباَض َمّلكَت

 « . . . اًنْعَلَدت اجر َنْيِزِواَع » : ول : هلو ¿ يف يف َنْلَقَي ٍلْيوَط نحب ةيلزهْلا ة ٍةياَوَرلأ يف َنْحرْصَي

 م ا اًضِنَأ َ يه اها لوو هَ حرصت قسوم ِتناَكَ

 4 4 د

 ُسْمَخْلأ : َتِماَوَح تس َنيِيْرَّشلَ ءالُؤنَل نإ مهری َلاَقَق نَا مجرتُملا فَهَذَا هٿ

 َدَْهْلاَو فرا هَ ٌةديلبلا هما هن ع مک يذلا ٍلُمُحْلآ ُةَساَحَو « ةقوُرْمَملآ
 ْنِم ىو اًشْبَج ةايَحْلَأ ٍرئاَعَصِ اهيف ٌدجَت َةيِقْرَش اداب ل لتحت لا هيرو الآ هال ر ؛ َدْهَّللاَو
 َيٌدَحَتلََو َراَرْفَتْسالأ لِ قي َنوْعَتْصَي ال ٠ مهتالآَو ہهداتعب ٌئِدْنِج فالآ ةَرَشَعَف ة ؛ اًهْشْيَج

 ِهِتاَصقاَرِب حَرْسَمْلا اذلهك ٍناَكَم فالآ ِةَرَشَع يف ٌلْئاَق َتْنَأ ام ْنِكنَلَو ؛ َنْوُبِضاَخ ْمُهَّنَأ تابار

 م َنيِذْلآ ِءاَعَقرلا َنْيَيِلْرِهْلا َنْييَتْحْمْلا ٍلاَجّرلَأ ِءالۇلهبو « وتایاورو هرْوُمحَو هَتاَسِمْوُمَو

 ؟ ألا باب بو اتي كجا سايس ةدهاَعُم مدح

 لجل. لوألا نف يركن لك لينال نق لإ زت : نبا اباق



 «مَلَقْلا يخو » 1 *

 ةَباَذَج ةعمال ٌةَْيِضُم نْوُكَ باش | اَن ةف نِي ُبجَي اَدَْهِلَو ؛ رخآلا يف قالخأ
2 

 ِءْوُضلَأِب ب باشلا كا ةَعاَنِص يه ِهذَمَو « اض رحم ِتْفَوْلأ تاد نف اَهَتكَلَو « ةيِرغم

 فرس لبذل نإ « ذولا مخ نأ اإ قمل يف ٍقْذاَحْل يس الآ ىلعار ‹ لْيمَجْل
 . و ا

 را ا س

 هَئاَسْنَو حَّرْسَمْلا ٍلاَجر ْنِم اَنْوَص َنِْرْشِع ْيِف َبَهَد ترص نکو « ٍراَسيْلآ طباص َمَّلَكَ
 « . . . نائل هتتجم اي « ْيفاَفَح اي ةَولح ای » : اًعْيِمَج َنْوُحْيصَي

2 2 E 

 َلَعَمَم . لا نواس : ْيِِحاَصِل ُتْلُق نال ٍطاَبّضلآ راوج ُتْمَمْلآ اََلَ
 ر
1 

 اًهْنم اَمر اَمّنأكَف . اهلي ناكَو (ِبَرعْلا باش ا ةلاَقَم مهل مرتو ٠ ْمِهتَلِإ يقرع

 . ٍلْوْطْسَألاَو ٍشِيَجْلآِب

 لو . . . اريك اَهَلَحَدَل مكهَج َلَحَد ول يريلكإلا أ زكنأ ثل : مهرْييَكِل تلق من
5 : 

 تعمم اهنا هتعفنم لْيلد : لمع ٌلُجَر هلال « ناَوْيَحْلأ ةّياَده َلْئم ةاّيحْلا يف هَل نأ ُدَحْجَأ
 ص يق لسا ےس ا رس 2

 َلاَقَو « يصح : ُىقْرَّشلأ َلاَق اذل . ادم لإ لبي الو اَدَم ُدْيَغ َلْيِلَد ال مث «ُبْمَحَو
 2 [LE 2 ےس هور 2

 يريلكنإلا عم هلأ يفرش ئأرَو « ( اهلك ) ٌةلدألا ٍتّلطَب ؛ يعم : ئريلكنإل
 . ِةَمْحَدلآَو ِةَلْيِضَمْلآ ِنْوُناَقِب َبَْذلآ متقي نأ ل واح
 سا

 ص

 ٌناَسْنِإ ىَقْلَي ن ُهبْشُي ام اهْنِم « َبْئاَجَع ةَساَيّسلآ يف نأ افرع دَقَر

 0 فضلا عزل يث قات ذأ زج مارح لَك ! ُرْيِزَعْلا يس اَ

  ٍنْيِكاَسَمْلآَو ِهاَرقفْلِل ةرجَش َسْرَغ يشب ام اهني « ةبيجَع ُديِعاَوَم ٍةَساَيَسلَآ ْيِفَو
 َناَفْغْدلا ري ُمّمْطُت كلذ َدْعَب هٿ ... 0008 َناَفْغُر ٌروْفْتَس اَهّنَأ ٍناَمِيَلآِب هَل ديكو

 . ُماَِإآَو محلل اًمُوُشَح َةَرْوُبْخَمْل

 ( ٍتاَسِيْوُمْلاِب ٍتاَجْوَّرلأ ٌةَيَراَخْمَو ‹ ٍصقاَرَمْلاِب ٍدِجاَسَمْلَا ٌَبَراَحُم ٍةَساَيّسلأ يقو
1 

 ةبراحمو
0 

 مهف ْوَل نکو . ذل أ ِنْوُنفِب ة علا نع راشو « ركفلا ةئزح ةَدتاَسأب داع

 سر خ2

 اقع
 ! ينام لك يف ٍنَطَوْلأِب اًردَغ الإ تسيل اهَناََم لَك يف وللا نام ذآ ُباَبَّسل
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 ةلصافلا ةّبساَيَسلأ ِةَكَرْعَمْلا ُلَوَأ ىه

 ىَنْعَم ال ٍبْعّشلا ئَتْعَم هست ْيِف لمحي نأ هْيَلَع نول ىح لَا نآ ُباَبَّشلَآ كَذَا ْوَلَو

 ! هست

 و رس صر م ل كس e 7 a م ويت باس لال وول

 ! رمل لاَجر باّبشلأ ّنم عّئصت ةّيِبْرَح ةّلآ هتعْيبط يف وه امك يمالسإلآ ُنْيَدلَأ عجر ْوَلَو

 الَو ْلَعْفأ نكر . ذقتغت الَو ذقتغأ : ْتَسْيَل نْيّدلآ اذه َحْوُر نآ بابل مِلَع ْوَلَو

 ! ْلَعْفَت

 ْيِناَعَمِب سمن ٍءاليْال َةيِلَمَع لِئاَسَو الإ ْتَسْيَل نْيّدلآ اذنه َيضْئاَرَف نأ ُباَبَّسلآ نقيا ْوَلَو

 ! ٍسْيِدَقتلَ

ofrقْوَفَو ِةَداَمْلا قؤف َسعنلأ لعجت ْيِناعَمْلا هذلَه الإ ٍنْوكلأ َيِف َسْيَل نأ ُباَبْسلَأ مهف ْوَلَو عوام ا موكا م همر ع 2 200001 0 30 ما 1 مم ل  
 هرب هم ر o ر 0

 ! هسفن ِتْوَمْلَأ قْؤفَو لذلآ قْؤَفَو فْوخلآ

 فيكَ ِةَمِلْسُم ُفضن اَهّنَأ ِناَه زْبلآب َقِرْعَيِ ًَئ ِرَمْل ةيريلكتإلا “لا ُباَبَّسلا تحب ولر

 ؟ َةَمِلْسُم ثاك ول اب

3 f 2 

 و r 5 ا 2 ےس 7 8 و سرك ه ص اي 2

 طباضلا دش ىح « تغلب ْثْيَح ىلإ ثل اَمَق « يمال ْمِهِبَلِإ لقي ْمِجَرَُمْلا ناكر
 ‹ حَّرْسَمْلا كلذ يف ةليوط ِةَرْهَس َدْعَب اًمئان تنك دق اَنأ اذإف « ٌترظَتف ؛ اًهْرَهَو ْيِدَي ىلع f يتم eT مارس كس ا ها 41 م n 2 و س 1

 مو

 . هنأ يبرهن نيا يِ هست مجزتُملا ذي اإ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 ت
 ق

 معمل

0 0 
 ی وز نی مل قنا ينو 11۲

 . بّهذلآَو « ٍركَمْلاَو « فيس َنْيَب اهل أ ْتَدَقْع يل ةَدَقْعْل لحت ن ر “لف تضهَن

 . رقفو « ٌبْيرْخَتَو < لف رحل ٍبْعَّشلآ َكِلَذِل اًهِيِف ٠ ةي ةيسايس دمع

 عِماطَمَو . ءيا ِءاَنَقْلاَو ء بذكلا ِدْعَوْلا : َبْيلاَسَأ ةث ةثالَي ْمُكَسَي يذلا محلا ٌةَدْقُع م

 . ةشْح وما دْوُهيْل

 ةّرخلا ةزيزعلا هتّيصخش تبي

 ع ره د aA“ ولع رت < ءل ef o TT ومع

 أضْيا وه دهاجیل ڪک | بهذي « نْيطسلفل نالا عفدي شرق لك

e4 0  

 ده يف مهؤ يه لا تلد ىنعمو + لوده وحر تنو 5 ةا يه قالغا نأ كلذ تعمر ؛ َنْوُدِماَجْبْلا اًكئاَوْخِإ َكِعَلْوَأ

COC" ْنْخَن اَنِرْئاَمَضِل ناَحتْمأ مهب يف ْمُهَّنَأ َكِلَذ ْىَتْحَمَو ؛ َنْوُبْوُكتَمْلأ اَتناَوْخِ كلو 

 . اًعيِمَج َنْيِمِلْسُمْل

 ْلَه : نحن الات هذآ يل ةَساَيَسلآ نأ َكِلَذ ْىَتْعَمَو ؛ َنْوُدَهْطْضُمْل اتارخإ َكِقلْوُأ

 ؟ لدل دار اَنْ

 | مللت ذأ وخإ راس وزع رع آ امس َنْوَكَت نأ الإ ألا ةت نوک ادام

 ٍةَساَيْسلا ْىَلَع َضِرْفيِل كانه ىلإ بهذي « َنْيِطْسِلفِل عقدي شزق لَك ! َنْوُمِلْسُمْلآ اه

 ‹ م ۱۹۳۲ ناريزح /وينوي ۱۵ = ه ٠٠٠٠١ ةنس لوألا عيبر رهش 50 « ١95 : ددعلا « ةلاسرلا » (#*:)

 . 94517 951١ : تاحفصلا : ةعبارلا ةئسلا
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 8 ou م ماس

 .٠ ّيمالْسإلأ رؤعشلا ماريحا

 2 وڳ 3

 0 هم كم, نيم يسم و ي ىو. كمل هس ها ى# ليم

 ٍدْيِرْشَتَو ٰيضاَمْلَأ لذ ْنِم : نئتتباث ِنَْتقْيَمَح ْمِهِئاَمَد ْيِف نْرلِمْسَي ِدْرُهَيْلاِب مهؤلتب
 . رضاحلا

 5 8 2 e كشكل o ملم ىو عز وسم
 نم ئّرخألاَو ١ مهيهذ نم اَمُهاَدَحِإ : ٍنْيتيغاط ِنْيَتَمَقِن مهبولق يف نولمخيو

 . ْمهِلِئاَذَر
 ےس

 ي ر٤ و رسا ٦ہ ر a oe f ىو ل ## ثال
 َدْعَب اَوُنْوُكَي نأ مث « هيل ُبَرَعْلا نؤكي نأ : نيتي نْيََركف مهتغمذأ يف َنوُئبْحَيَو

 ٠ نب اا ضا ل

 لإ درم ةَملَك َمَّلَكَتيِل 7 ىلإ ْتَعْذَي « نبط لهل عقدي زق لك ! نول 2 فا

 لقَمْلأ ِءالُؤَْم

 2 د د

100 2 0 
 . ِءاَرقفلا يدي 6 =

 . . . َنْيِعْبَسَو َةّنم ةَدحاَو ِةَنَس يف : دوك ذأ ب مقا بهدم ىلع يدوي مل

 يف شحاف لاب ريالا ورم مهي نفي دولا مخلي

 . معلا نم ءَ هو اَدَبَأ يهني الو « لفعل نِ ءيا ٿنڪ باس
 ُدْرَط َوُه يذلا ملايو ٠ َيِنئَدلأ مهلايَح َءاَرَو ُدْوْهَيْلَآَو « دويل َءاَرَو ةَسايَسلَأَو

 ِةَملْسُمْلا ةقْيقَحْلأ

 لآ ةَقيِقَحْلا تبني كانه ىلإ بم ذه ٠ نيس عقذم شزو لك ! هُمْ ي

 ميم 02 1 ل و هيل همم يك 2 0

 . مل | دالب عّيمج يف دهطضُم ٌبعش د مهَنِإ : دؤهيلأ لوق



  11٤مّلَقلأ خو «

 دالب عْيِمَج ْنِم ْتَسْيَل اهّنأَك « َنْيِطْسِلِف ٰيف اَراَرْحَأ اوُشْيِعَي نا ْمِهَفَح ْنِم نا : َنْوُمْعْزَيَو
 : ر

 . نِئاَزخل يِف ْنكلَلَو ٠ راحل ْيِف ُحَبْسَي ال امْيِظَع اًلْطْسَأ ز ةاكإلل اَُعَمَص دَقَ
0 

 e 2 هر
 . انأ : َلوُقَي نأ طق دوب مَل ٍبْحَش ل ناين نيرمين

 ؟ دولا اها ةَسّتْكمب اهضْرَأ نم . مَ لک نك مشک ا امل ْنِكلَلَو

E E7 % 

 . تأ لك يف لاخلا بب تنال هج رب يآ تا ةو ا م موا

 ورال لا ا ینا يح اک تزل ل ت

 عيرألا

 . مد ةَراَر رش ىَلِإ مد ةَرطق لك يف لوح « ِناَكْرْيْلاَك ٌلِعَتْشُم تلق اَهَءاَرَو ٌهَوَق

 جبت باينألآو ِتِلاَخَمْلا نإ « ُبِكاَرلَأ اًهَبكْرَيِل اهتم نبهت ٌفاَوَحْلا تناك ْنْئَلَو
 هر

 . رتا نعمل اًهَتاَقْوُلَخَم

2 00 3# 

 ؟ َنْيِمِلْسْمْلآُهَدَع ك : تلال ؟ َيِعاَمِتجالآ هاتم يف مالسإلا ام : توس وَ

 اَهَل َنْوُكَي نأ ُبِجَي بَل ةَركِفْلأ َوُه ُمالْسِإلاَف : ْتْلُق . نيلم هم ثالث : لبق نق

 اد2 و ياسو ي ير ب | يبس كى كام عل اكس سوك . سل ب نسى رع
 . هيلع هللا بق بنَ َعَبّشلأ اذنه نإ ؟ َنْوْعَبْشَتَو َنْوُمِلْسُمْلآ اَهيأ ْمكْناَوْخِإ عوج

 مؤّللأب ٍءاَينغألا ْفْضَو وه « ْمهِناَوْحِإ ْنَع َنْيِكِسُْمْل ءاَييغَألا يف َمْوَيْل لاَ

 nC ت
 م

 )١( ماسب . انمايأل ةرمتسم تلازامو تلت يتلا ةّمواقملا ثادحألا يف هللا همحر يعفارلا قادصم دجت .



 110 يعفارلأ قداص ىفطصم

 . َةَمَاَمُمْلأ ٌةساَيس الق « ريك تالالد ُلُدَي ٠ َنْيطْشلفل َنْوُمِلْسُمْلآ هذي اَم لک

 ل 3 9

 يد : ار 1 كيلا نخفي نزيل اه ناک

 : . مها َردلأَو 2 وه 2

 ر

 ةَدحاَوْلأ ةهجلآ ىلإ َلَوَسَتَت نأ اهلك ُهوَجْوْلآ َداَْعَل الإ مالسإلا ئف هلل تاك اًذاَمِل
 رە را # نا هو 7

 ؟ قحلا ىف تّوصلا عفر نْوَمِلْسُمْل داتعيل الإ نذاملا تَعفتْرأ اذاَمل

 « َنْيِطْسِلِفل دجال ميلا اذنَم ِتاََّقَت َلَدبَو اَدحاَو امري هلك ُييالْسِإلآ ملال ماَص وَ
 اًماَنْعَأل

 : ءاَيبنألآ اًرِجاَمُم ُيِنلآ َلاَقَل « َنْيِطْسِلف ةئاَعإل اًدح وامي ملك ومينا ماَص زآ

 ! نما هذنَم

 ْنِم ْمُهْؤاَبا ُهَلاَف اَم مولا دولا َلاَمَل « َنْيِطْسِلفِل اًدِحاَو اَمْوَي اعْيِمَج َنْوُمِلْسُمْلا َماَض ْوَل

 . َنْياَبَج اَمْوَق اهي َنِإ : لب

 . اًيواَمَس اعيش َنْوُكيف ٍلوُذْبَمْلا ٍلاَمْلا ننعم هيف دز ٌنِطْوَم اذن ! ٌنْوُمِلْسُمْلآ اه
 و ل و هم تر م وثم عكر هوم 2

 نامي انأ « ٌبَراَي : َلْوَقَي باَسِحْلآ َمَْي ملكتي ‹ َنيِطْسِلِفِل ُمِلْسْمْل ُهْلَدَِْي شزق لك

 يعفارلا قداص ىفطصم
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 یں یی ج ا
 یں ورا نی ےک  "ولقلا يخو» 0

 “ةكصوتملأ ئديألا ٌدّصق
 ص e ص

 سائلا ْعَمْجَي ُدِجْسَمْلاَو ؛ ةَعْمُجْلَأ ةالَصِل ٍدِجْسَمْلا ىلإ ْتْبَمَذ : ِرَبَخْلآ ْيِواَر َلاَق
 ص ر ا ص 2 ص م 2 سول هە و 8 : 14

 ىلإ ْنْوْكَي دَقْلَو ؛ ٍدَحَأ ْنِم ئَمْسَأ هنأ حا ركي الف « تاد اين ْنِم ِناَسْنِإ لک رخل :هِبْولُقِب

 وأ ُنِنَعْلا وأ مْيظَعْلآ و نر َتْنَأَو « ُلِماَجْلا وأ ٌدْيَمَمْلا وأ ريجألا وأ ٌعِناَصلأ َكِيِناَج
 سا 07 و م

 ةَمِلَك ئَرَتَو « ةرهطتم ٌةَئَضَوَتُم َكَرِطاَوَح َّنأك سحق كفن ىلإو ْيَلِإ رف « ُمِلاَعْل

 ٍةَعمَتْجْمْلا سْمنلأب ٌرْعْشَتَو اهو دج عال ةع « هور ثق ذ ا

 ىلإ َرْيقَمْلا تيار َكِلَذ ٍفاَلِخِب ٌءْيَش َكَل رطح ؤو ؛ ةَدِرَمْئُمْلا ٍسْفَتلِل بْرَحْلَا ٍتَبَصَت

 ‹ اَمُكَقْوَف ْنِم للأب ت تعش فب نمل وغو تات لإ تزل كل يو اي

 ْمطْلَتَس ضْألآ أ َكِيلِإ َليُخَو ١ ( نم ) كِدَْطب مهن اَهنََك دجْسَمْلا ُحْوُو َكَل ثَنَا
 سيو كاين يف م تشل نأ كسْنَت تاد نم تيا ٠ ( اََلَع ) َتْدَجَس اذ َكَهجَ

 اَمّكْيأ يرذت الف ؛ ُهَدْحَو هلآ ديب اَهّناَريِم ِةَِناَسْنِإ يف َكاَتُه ام امنو « هايد ْيِف َكْيحاَص

 . فني يذلا اَمُكِيأَو فَي ْيِذَل
 لسنا

 ءاََلُع ضَْي فرعي « ٍنيدلآ ٍلْمَأ نم دَحأ لهجي ال يذلا اذنه نأ ُبْيِجَمْلآَو : اَ

 فلك « هديب ّلَحَت ذق « اَلاَمْخُم يشي ذنب ٍدجْسَمْلآ يف ارت « َرَحآ وجو ئَلَع ِنيدل

 هاك حقنا بلآ داع َردَصََو ٠ دلا هنا َلَّواَطَتَو « نيت نأ ْمَسَت بلآ سبل « ِهِوُهَرِ

 ْنَع َفَسَكْناَل هه ونت هن فَ وَ ادله لَك دب وُو ؛ سائلا ييو هيب ٍقْوُُفلاِب تنم

 « دجنكلا يفلت اذ دج الف اهب لأب ذآ يضف ىلع يرش لهنتب , مع رجا

 . مند ْىَلَع يدل ٍملاَعْلا بِذَك نِ عت وه
3 6 3 

 ةنسلا « م 1915 زومت /ويلوي 5 = ه 1106 ةنس رخآلا عيبر رهش ١7 « ۱۵۷ : ددعلا ؛ ةلاسرلا» (#)

 . ۱۰۸۳_٠١۸۵ : تاحفصلا « ةعبارلا

 . ةَرْيثك تالاَقَم ىف ٍدِجْسَمْل ِةفَسْلَف ْنَع مالكا اَْيَقْوَتْسَأ 1١(



 ¥1 يعنارلآ قداص ىفطصم

 کلا هيس هدي ْيفَو ٌريْثملا ُبْيِطَخْلأ َدِعَصَو : ْيِواّولَأ لاق

 ضْيرَمْل ودي رهف ٠ ِةَبْسَحْلأ هِذَم رس يف َلَحَد ذق لجل نأ يل لي ىح ةوزذلآ يف

 ىلع ٌحْيرَص ٌبذك وه اذإف تزظنَو ؛ هلع اوب امكن لَ اصح ق
 5 اَهِلاَّمْعَأَو اًهْنَدْعَمَو ف ٍفْرْيسلَأ ىلع اهبذک ٰيف يب أا هن وَقْيَس ةئبهك 0 َنْيِمِلْسُمْلاَو

 ْنَأ « ِرْضَمْلا اده ٰيف َييالْسإلا ِنْدلآ ِءاَمَلُع نِ ٌمِلاَ تدب یک ْيِرْدَأ ام ناتو
 ر م

 مالَع ُفْيَسلأ ادله هدي يفر مههتنجم لح نيلم بطْخَي 0 0

 رأي مالسإلا ناك ىتمَو + ٍكاَحْضِإلآَو ٍةَحْبضَمْلاَو ةَيِرْخْشلاَو ِلْزَهْلاَو رابذإلار بالقثالاد

 8 8 ٍح : 1

 م م تيك وسلا اجب يا ١ لاو

 ٍةَلذَو ٍلَقَعْل َةَهالَبَو « ِةَفاَحَّسْلََو لزهْلا َتْعَم عم ريغ هب د وتغَم بحل نم فيس يف

 ؟ ِةَداَرإلآ ةّيئاَيْبِصَو ِةَمِلَكْل عْؤضْخل ز زْمدلأَو رتل حافلا خْيراَتلآ ْخْسَمَو < هايل
 َنْيِمِلْسُمْلا فاذا ُهَراََو هنعَتَص ْيِذّلأ َيِبَشَحْلا فيلا اذهب ِءْزهلآ ُماَمَت َناكَو : لاَ م

 مس صر - - 7 م و

 ناك « ؟”مالشإلاَو ةيِلِهاَجْلا سرا َيِديبُرلا بِرْكيِدْمَم نب وِرْمَع ةَماَصْمَص لوط ٰيف هل

 ل

 ّنِم ٌماَسِو ناك لُجّرلا ردَص يف ةضبقم َرْهْظَل هدي ىف هنآ الوو ١ بْيِطَخْل ِرذَص ىلإ

 . بشخلا

 و عربيه تاه ع 7 توتو ےس م 0
 لفغو جترا « هرئ َراثو يمح دق هن هئم َرَهْظَو مَّنَصَت دو فلك اَذِإ ُبْيِطَخْلأ َناَكَو : لاق

 م مر ها و مسن 2. EE e ساما ےس 2 835 7 2
 . ةبشح هدي ىف نأ ةركذت امن هردص ْيف هزكلتف فْيَسلأ ةضْبَق اًهْيف ب رطضتف « هِدَي ْنَع

 نيو ع . صامل هه لَ ال

 زبش اَهَضْرَعَو ةف رابشأ ةعبس ةَماَصْعّصلأ لوط ناك ()
 فن َنْوُمِلْسُمْلا فْعض ف الو . بيدي لب يعل ع لَ 94 : ةيِءْرّشل ٌةَدِعاَقْلأ )۲(

 ش بسلا مهَعاأَو مهم فيلا



 « ملقلأ يَُحَو 3124 ١

nا هر 7  r aأ مخاض ه  

 اًمأَف : ئَرخأ ةَبْطُح ُبطْخَي بسلا ةفَس ناكو ٠ سال ىَلَع مِلاَعلأ بْطَخَو : لاَ
 ص

 © ةالصلأ ِةَماَقِإل اراك يِ أ« امرأ يني نح نت الو زم تزف يوق ىلوألا
57 

 بو اَهَتْيَبَف « ةَساَيَّسْلَأَو ٍعميجالأ نو نم ناش ةَماَقإل ِسْدلَك ٍلوَألآ اَمِدَهَع يف ْتَناَكَر 1١

 ٌةَبَطْحْلأ اأو . وألا ويقيقَع هتقيقح نيبو ٍبّْسَحْلا ّنِم ٍفِيّسلآ اذه نيب اَم ُلْدِم ةّيمالْسإلآ اًهتقيقَح هو ع

 ا... نام يمدد + تك كا كي ضاق أ ةَيناَلأ

 لا لا 0 ا ا ۲ 1 يح نو هو م ل ور

 بلا یب ل مرطضْمل أ يرل مالكا ّنِم ٌءْيَش ْمُكِبْبطَحْل ناك ها ْوَل ! ْمُكَحِنَو

 دل لأ َةَملَك لزمي ثمل ُدَعْضَي بيكو « هنامنإب انام لجل لمَ فيك . ةَبْسَح ِهِدَي یف

 رل َنِم ئَهتنأ دق ُهَنْوَرَت امك َّوْهَو بجاولآ حلا َنِم ةاَيَحْل َةَمِلَكَو ‹ بلاغا ٌقَحْلآ َنِم

 ؟ هدي ْيِف ُهَحْوُر ثفيشلا دق نأ

 و ملفا ا لإ زي ملكا مليح اتم اوُحِلْفُت ْنَل ! َنْرُمِلْسُمْلآ اهي

 نوریغو ُهْوُرْيغ ٠ َنْوُمِلْسُمْل اه . ْمكَدَع عف اَدُمْلآ ْمُكَفْيَس

êنت  

E 

 ن ٌةَعاَمَج مهي َتَعَبْنَأ ذإ سالا جام ة ةالصلا تَيِضُف او : ربا يور لاَ

 ر امو يشل رك ٠ َبَطَخَم ْمُهُدَحأ مق م ؛ مهزيطخيل مهتزفقؤتسي مهب َنوحِِصي

  َناَعَتْسَأَو َدَجْنَتْسَأ مث « ْمِهِرْمَأ لالتخأَو ْمُهَداَهِجَو ْمُهتَبْكتَو « اَهِلْهَأ ٍلاَوْحَأ َرْيََتَو « اهب

 َقْئداَنَصِ باص َمَدَقَتَو ؛ ْىَلاَعَت هللا ٍضاَرْفَر عراد لذّبلأ ىلإ فخُمْلَاَو َرِسْوُمْلأ اَعَدَو

 ذم يف ّيه مهاَرَد ْنِم لالا َلِيِلَقْلَ ابف َنْوُحَمْجَي سالا َْلَع اهب ازفاطُف « ٍةَمْوَتْحَم

 . ةمژزاَمَضَر اهپاڪضأ ا هارد ٍلاَحْل

 يف َرْيَحْلا فرغت َنْيذّلآ َنِيحالفلا ءالْؤَم نم وَرَ لُجَر ٰيبناَج ىلإ ناكو : َلاَق
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 دس هو Aa e عمم مو al o مسخ ىو صك فعلا هلام

ETا سعر يب هع م  og o efل  foeا ەوە  
 - ىرخأ اعورز مهسفنأ ْنِمَو اًعْوُرَر مهضزأ ْنِم جرختف ِةَبَصْخْلا ةعْيرطلا َحْور مهب تجرم

 دق نبش ِءاَلْؤَمَر اَنَّشَغ دَ ٍدِجْسَمْلا بيخ َبْيِطَحْلا اذه نإ : ُهَعَم م ناك ٍلُجَرِل لام

 . َنْيِمِلْسُمْلا ٍلاَوْسَأ ٌصَحَأ يف الإ َنْيمِلْسُمْلا ٌةَبطح َنْوْكَت نأ فَي امف ؛ وخص

 ؛ ةيمالسإلآ ِرباَتَمْلا هذه ٍةَمُكَح يف ٍقْيقَد َنْعَم ْىَلِ جال ُلُجَرل اذه ينهن : لاَ
 ر

 2 م

 ئرْخألا ٍتاَهجْلآ َراَبخَأ ِربثم لك طي ٠ عادلا ٍتاَّطَحَمَك َنْوُكَت نأ الإ ماَلْسِإلآ دري اَ

 ةَمِلكْلأ يه ٍةَعمْجْلآ َُبَطُح دوك « بْلَملاَو ٍلْفَعْلآَو ح ذولا ىلإ باطل ةعيِص ف اَُعيِْيَ

 لإ رباتملا لَ مالكا ءيت ال الهر ؛ ؛ عوئشألا 3 لأسم وأ عؤئشألا ةَساّيس يف َةيِعْوبْسُألآ

 علا يش ل مغ زل هو هلا حش بذا عب

 . ّلَمَع ةاّيَحْل نيَو هيب نوک نَا رمل ْمِيطَعْسَي مٿ نم

 ىلإ ٌصِقاَن ٍدجاَسَمْلا لَم يف بب لك ن ئتممْلا ادن دعب يل َلْيخَ : نق
 َدَعْضَي الأو « رمل هدُعُص لق ةماَوْلا هيلن ملي نأ 4 ههركت ةَساَيْسلَأ نال ء فصلا هع 7

 . ظعَو ٌفْضِن كلذ َعَم َوُه يذلا ظْعَوْلا دْوُدُحِب ةد ْرُدْخَمْلا ةَتْيَّضلأ هتيمالسإ يف الإ

 ا
 م ِفْيَس رز اَهَعَم ةبطح ر دا اتاك و 1 ةبطُح فص ِةَقيِمَحْلا يف ةَبطْحْلَف

 نإ نقال دبل کی هع َلاَقَو ر مجاری كح دعا

 يس ئَضَمَل EE E و
 . نع َجْرْخَي نأ لإ يعم ماد اَم

 نه رسي رسبت ام هيف أر رار هرز ٍدِجْسَمْل بحاص حرض ْئَلِإ ُتْلَخَم هٿ : ْيِواَّرلَأ لاق

 ٌقْيِلَح هلل موي يف كلا قا أ ِناَنْثَأ « َنْئِمِلْسُمْل ءاَمَلُع نم ٌلاَجَر لاه ذر ؛ نارق

 لآ) بِحاَص مهسا اوُطَلَخ ْدَق هم ْمُهْتئَأَرَر ؛ َةَعْبَس اوكف َنْوُرَحآ مهن ئَ اوت هٿ . (ةّيخّللأ

 ٍةاَضْقْلاَو ِءَمَلُعْلا َنِم َنيِئرْصَمْلا ٍضْعَب يِف عِئاَشلأ بكذا ئَلَع مهن أ تن هغی
 ةروس ]۹٥ 4( يوت نسل ن نسجل قلع د : ْىَلاَحَت ِهِلؤَقِب نوت هواة مور أ « َنْييِعْرَّشل مه تمر چپ



TYٍملَقْلا ينَو» ش » 

 ص“ مسا الب ْمَأ ةيخلبأ « ٍمِوْفَت نَسْحَأ يب رهظَب فيَ ئارم ُهْرَصبت امف يِرْمآ ُلُكَو ؛ 1٤ : ةيآلا /نيتل

 ٍبحاَص وجو يف ايش اَهْنِم َرأ مل رونو ُتْمَسَو ڙاقَو اَذَِف « ْمِهِهْوُجُو ٰيف ْيِنْيَع ُثْدَدَأَو
 ٍبِتاَك ْوَأ رعاش وأ فوشي وأ داع وأ أ ملا ٍلُجَر يخل طق ُتْرَصِنأ ام اتو ؛ (ةيخل اللآ)

 س

 ؛ رابح خالا يضخ يف ةو يذلا مقرا يرغشلا ئتمملا اذنه ترك الإ « قع ن ي ذأ
8 

< 2 

 . ىلا مَآ ينب َنّيَر ْيِذَلَآَو : ن ْؤُمسُفُي ةكئالَم (مَلاَعَت) هل نأ نم

 ترشن ئتح تَمظَعَو ثّدتنآف + اهتعبيط ىلع ةيفاع ةتيشل كرت لجَر عبس نم ناكو tr e rfi o oT سس نم كسا له سمر ترج "امر يسوع ماسلا كيل

 ىلع دَر علب ادله ناف « ِدْعُب ىلع ور اب ةَقيفَرل لأ نسفتلأ رعشت ِةَبْيَهْلا نم اًيِناَحْوُر اوج اََلْوَح
 ص

2 

 ډز 2 2

 ةَبْلص ةيفاَج ِءاَلْؤَم ُتاَوْصَأ تاكو « ِناَبُشلأ سطح ىلإ اًعيمَج حويل ص َتَصْنَأَو : لاق

 يوق مهمالك ْيِف َْنْعَمْلا فْعَض رْدَ ْىَلَعَو « ةَباَطَخ ف ال ٍةكَرْعَم بص اَهَنَأَك يَ

 ا ءاَمّسلأ نيب ةبراَه ٍتاَحْيَص يف ْتْيِفَتْسُمْلا ُحُّرْضَي امك نور ةصي ف مُهف ؛ ُتْوَّصلأ
 ا

2 

 ُدْبَع : ٍرَبَحْلا يف َءاَج ! شب الإ َهَرَق الو َلْوَح ال : ءالَصُمْلا خويشلا ُدَحَأ َلاََ م رب سا 5

 « هجاف نبا. ؛ 771/6 : مقر ‹ يذمرتلا ؛ ۷ : مقر « يراخبلا] « مُهْرَّدلأ دبع سعت « رائيذدلا

 قوب نَمَو» ؛ اًكْشَو اصح ن نيذدهل ادعت ذنم الإ َنْوُمِلْسُمْلا سعب ام هلآوو . [40 ۰ مقر
 : ةيآلا /نياغتلا ةروس ٠٤ ؛ 4 : ةيآلا /رشحلا ةروس 51] # تر رضينا مه كو یی عش ر روحلشملا هش -

 . ٌُتداَرَحْلا ُمُهْئَركْنَأ اَمَل ِثداَوَحْلا يف : يملا لاو أ ْتَقَراَعَت ولو ء[15

 , فد «رغملا عاجل الا قف حيف نإ ِثْبِدَحْلأ ِْفَو : ُرَخآ لاق
 1 2 1 و

 77 1 نانا ةثاغإ وا 9: َتيِدَحْل هَ . ةا اوحَرش ْمُهَنَأ ؤلف ؟ بؤلقلا
 2 منع 3

 أ هّيِحُي اَم ىلإ ةماعلا
 2 2 E 0 ص ماس
 1 9 و *لإ لاق
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 رخآ ْيِف نحف .٠ ( مهراغص ْنِم ْمُهُراَبك ملَعت ناَمزلآ ٌرخآ ناك اذإف ‹ اهرابک ْنِم اَهراغص 0 ماين و وو اے نعمك TT e توت

 ةيناَيْبِص ئلإ ْمِهِعاَبَط نع ْمُهْوَلقَْي نأ َنْوُدْيِرُي راّبكلا ىلع ٌراغصلأ طلُس ْدَقَو « ِناَمّرلَ ماكاو ee 7 م 0 25 2 1 ) "| م لاس 35 م
 ر

 یر ا 7

 لب « ثْمهَق ام رثألآ , تعم سیل : ْخْبّشلا اذهل لَ ريدصل تلقف يوا لاق

 لالقتسأ ىلع ِةََاْعُمَو ِةَمِيِرَعَو اا داهج ن أ ر ب درک 2 نازل رخ نأ هلا
 مايا يف ئَرَت اَمَك ٌءْيِرَجْلا ُيِرَمْلا ُمَلعَتمْلا اَهِباَبَش الإ ةئألآ يمول حَلْضَب الف ؛ ةاّيحْلآ

 م 2

ef dr 7لس <  Ilم 0 1 دوو لو كل لأ 00070 3 ٤ ا لآ  
 ْيِفَو . ملعلا ةَوَمل ةَمّمَُم ةَساَمَحْلا نؤكت ذإ ؛ رثملا كلت راّبكل نم نؤلرتيف « هذاه
 - رەھ 2 7

 : مقر ؛ ٩ دئاوزلا عمجم ] ( ةرخآ 3 ديَح لَو ئَرَدُي ال : رطَملاک يتم » : ِثْيِدَحْل

. [YY ¥ 

9 03 0 

 ِتَحَقَو تح « فيْ مهو َمالَكْل ادعم يع طقم ڻي قْيِدَّصلَأ ٍدَكي ْمَّلَو : َيِواَرلَ َلاَق

 ٌةَرَجْمَر الإ ركي ال : ُدْعَملآ هلع ام ُّلَعْفَي فقوو ِءاَبَطُحْل ُدَحَأ َءاَجَف ؛ ِناَكَمْلا ف ٌةَحِيَّصلآ

 وأ ةَعِباَ هرم ةترغكش | اوُقَرْطَأَف « ليف اَم لك زي ذك الجال ع ويش َناَكو ؛ ٌةَدحاَ
 عضوو 4 ابا مهن أَي لجو ْمِهْبَلِإ ل ٌّوحتف ِهرْيِله ْنِم ٌباَبْسْل غرو ؛ 5 ةّسماخ - 0 دم دنأ 7 a ا ه ص م

HT: ede # 22  
 مؤتخملا قؤدنصلا

 7 ع 2
٠ st 2ےس  n7 0 ما  ITلاق . نيمل ١ ٍناَوخإلا ةعامج نم اق ؟ ّينب د تنأ نمم خؤيشلا لح لاقف 6 0  

 كباحصأ ْئِفَو كف هللأ َكَراَبف ؛ یم أ ام متلذُب دقو « كناكم اتيلع فخَي مل لآ eَء وک اورا ىو ومس ى ا ل ر و ر ا 21 د

 7 6 ماش 2 2 . 7 7
 اًضْيَأ قْؤُدْنّصلا تكسو < ُحْوْبُّشلا َتَكَسَو « ُتاَّشلآ تكس

 ثيع من « هيف د مث « وبيج ىلإ ُهَدَي مهلا َدَمَف ؛ ةلاَحلأ يحّوب ل | تک ٠ هم رم م 85 . 2 0 ر “ff dr 20 هع

 اهب رطب ةَعاَسلا جَرْخَأ هت . . . ءث ؛ "البلف ويف 2 2 2 2 00 1
 مدح ج er هم 7 و

 . هِعباَصَأب َتَحَب : يأ ()



 « ملقلا يْحَو» كف

 عباس اَمأ ؛ اًَهللْخُي ب هتحل ىلإ ُهَعِباَصَأ ٍةَضِيِرَعْلا ةّيخللا ُبَحاَص دمو ‹ هئابق یف ْتَناَك

 ر خر ملو روج يف و نک ۰ ی ال با
2 

 ٍةَعاَمَجْلا ٍلْيِجْخَت ْنِمُهَرهْظَأ َرْه اَذِإ ْئَمْشَيْوَأ « ُهَرْهْظَ

 اًضِنَأ َقْوُدْنّصلَأ َتْكَسَو « ُمْوُيْشلأ َتْكَسَو « باشلا َتْكَسَو

 رر يلا ردفا ك بطلب تس ذق ماعز ادإَف ُتَْظَنَو : ٰيوارلآ لاَ
 ےہ ےن اک ےس مص ےس ةقؤدنص لمحو باشا لَك ؛ يَ فلأل هرم فلآ لب نِ امر ةا هذيل

 نزف 2 3 14 1

2 

 اھت َكْلَعَل : هل ُتْلُك « (ةَئْضَوَتُمْل يدا ةَّصق) ْنم ٰيواَّرلأ ئهتن هنآ الف : ا

 كاع مخ اتو « ف قْوُدنُصل ملا اذه ءالجالا عريش ذي نأ لب ملخلأ نِ

 اا
۹ 

o 

25 

 وهاجم رخ ضي نب مه رئاَسِ دز ممتا تشيع مل كبة ذل

 « لَ ملاع نم ره لإ تح يَ لاج د : هلع هلآ ُلْوُسَر َلاَق اذهل ؟ َنْوُنْوُصَي ْنَمِبَو
 5 3 و

 : َقْوُدْنَّصلأ َنْوُؤَلْمَي مث ؛ :1951١[ مقر « يذمرتلا]

 ىعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 ١ ير ج
 1 يعفارلآ قداص ىفطصم یی وزد نه ١ ےگ

 . اًمهِئف َةَرْخَّصل ملفي نأ دير اَمَّنأَك ٌدَّسلأ ىف هْيَعاَرُْدْسَي ةَرْخَّصلآ شرفا اهب

 ِْيَدَي يف ةبثولأ نف ضير ْنَِو هنأ ىَلَع لدل هرذصب اًضِهاَنَتُم

 . ٍةَسِرْفُمْلا ِهِيناَعَم ىلإ ُىِداَهْلا هيشج ْنِم ٌريشُِل هبل اط
 ٍضْرألآ ةئيْذاَج ْنِم َتِلَقْنَت نأ مَ عاَقدْن ةو هناك ه رئاسي اَرفَحتُمَو دبند ىلع اًيِعْقُم

 ٌةَبراَض ةّياَسْنإلآ هذهك يهو « اَهيَقاَحَت يف َةَنْدَمَمْمْلا ةبناَسْنإلآ لمت ءاي اهني تأ

 . ِنْيَعَقْذِم ظَلِغ ْيِف ِدَسأ ْيَعاَرِذب

EEخلا يك نب نجل ٠ ألا ةر خلا ر  

  cA 8ا  3 5ا جE 18 O^ 3 0 e 0 1 ) ع

 a خوو مَلاَعْلآ 7 يف
 لولا ابأ ا

 | ن ا ثزكشو لكي ل ملك ف يذلا ميقا لا َِلَذ نع بوج تن
 ةَرصِبُم اًهّتِكدَلَو ةَرْوُرضلأك ُءاَيْمَع ةر نا ِثْيَللآ منج ىَلَع ٍناَسْنإل سرب ر ها يذلا

 ۰ رایخالاک
 دلت يآ ارم ُرَِْنَي ضرألا يف ُلاَرَي ال انِلات اگ ٍلْقَعْلَو ِةَرِبِرَْلآ يف نم َجّرخَأ ٰيڏلآو

 ؟ رَجَحْلآ ّنم هماَظَع اًناَسْنِإ
2 
 : ٌرصِم اَي تاو . 9ع

 . « ةلاسرلا ١ يف اهدجأ مل (*)

 ىلإ فق اًرُفَحَتُم لولا ْربَأ َرْهَو ‹ ةضْمئلأ هذاَهِل ازهر راتخُم لالا ُهَعَتَص يذلا َرْطِم ٍةَضَْن لامي (1)
 . ةََرْمأهبناَج



 « ملقلا يخو» 7

 ٍفالآ ْنِم َكْوُلْسَي َكَداَدْجَأ نإ : ٌيِرْصِمْلِل َنْيْلوُقَت «٠ ريسفتلا حرش مث ٌةنَقاَوَأ

 ؟ ٍرَجَحْلآ ِتاَلَضَع مَن وقل َنِم م ةَرِجْعُم الأ : زثرلآ اذهب ِْينَّسلأ

 ؟ ٍةَعيبَطل [ مسجل سَر َكّنَكَو يرض هيأ َْنَعجَت ملأ م ةَ الآ

 ؟ يطال ناس الأ ءاكَدَو شرا ةّوُق لعهد وجل يف لهل ااه مهري ديِدَج حمال

 ٍدَسَألآ ٍرْهّظلَاَك َنْوُكَت نأ ٍزْمَدلآ اذهب َدلَتْوصْوم َكَداَدْجَأ نإ : ٌيِرْصِمْلل َنْيِلْوَُت مَ

 ء اَهيحاَنإ ُلْهْسَت ال ةّيلبَجْلا ةَضْئَلاَكو كي ر رح دقت ال َيِناَسْنإل أ سأَرلاكَو « ُهاَطَم ُبَكُْي :

 ٍرْصْنُع ْنِم ٍةَعِمَتْجُمْلأ ةحاَرَصلاكو « ِثياَعْلأ ُتَبَعو رسي ال ٍنيَضِاَغ نِ بكرا ميلك

n 

 يق و يا 5 هم < هی 7 25

 َمْوَي نؤكت اَمْنِإ ةّيرصملا ةضْهئلأ ن

 لا

 ةيماّسلأ نالا ءَ هكا اهب فَصَوَو خراپ

 اََْلآِْيلَع تش ينير عت علا ملي نر بدق نير

 ؟ ٍدْلَّصلأ ٌيِرْجَحْلِاََبْلا ٍبيِاَسَأ نم بوُلْسُأ يف هنود
9 
 ْنِمَو « ٌّسح ىل ْئَئْعَم ْنِمَو ؛ دام ىلإ ٍنَمَر ِْم فلآ هلا ةَمألآ ماي نم موي كاد أ ۴

 ؟ هس ْنَع لكَ نفل هَلَعَجَفُهْنَع َنْوُملَكتي اوُناَكَو « ٍرظْنَم لإ رخ

 تالا سولا وپ ُبطاَحُت ليل اذ سؤ انقل لأ اعمل كي نع د يي ره ما

 إلآ ةَمِلَكْلآ حضتو « َتَْمْلآ رس نعل نإ ف تلف ٠ هع منش

 ؟ لْيجلاب ْمَّلكَتت اَمَ لائم ملكت ةَعِبطل
 رع يس مح

mssرے  

 ْنَلَف . . . هبي ْنَم م ىَلِإ َجاَمْحآ اذا تباً نَا ُهاَْعَم َناَك َةَعَللا هنر اإ سايس تيكر ما

 ؟ ُهاَرَي ال ْنَم ُهيِفْخُي ْنَلَه . . . ِهّيَلَع لدي ْنَم ىلإ جاتا نإ َرِهاّظلأ َنَأَو « ءب ْنَم ُهَوُحْمَي

3 2 3 



 1Y0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ٍدْيِدَجْلأ ٍلْوَهْلآ ابأ اَي َكِيف َلْوَم ال َكاَرَأ ْلَب

 ؟ . .. ةأزملا دب نص ني كا َمْسَرَو كلتا ف نكد
 ؟ رم لانا الإ . . . الإ مس مشجر يجر أر ةئنَدَملآ هذ يف ی ال مآ ؟ . .. ينيب ىلإ يالا يملا دم ياو فعلا يف حض ذك مآ ام

 ٍدَسْألَآَو « مسج الو اسر ٌيوقلأ ٍلجّرل عضو ْنِم كيف ٍةَمكِحْلاِ ٰينييأي الأ 7 6 مكس e 2 ي 2 ومو م 52 3 0
 ماما و هم 5 4-5 . ماي 0 8

 اَمّدَْحَو ةأْرَمْلا الإ اًمُهْنْوُد لمك ال مث « سار الَو اًمْسِج سرَتفُمْل

 ما سا و 5 - »ع ر يص م روم 2 2

 َكِيَلِإ ةأْرَمْلا ٍتَمْيِضَأ اَمَلَف «ٍتْمَّصلأ رل ٍلْوَهْلا اَبأ اي َتْنُك امن



 عر

7 1 
 هس وز د ےک « ملقلا يخو» 2١

 8 9 أ

 ۰ 0( ا ملأ وجل 2 ري

 هرس

e 

 ! ئّلغألآ ٍلئَمْلآ َرْيَط ای

 ! ِكَحِْبَو : اَهَل َتْلُقَو < مََقْلآ ليوم بارلا يف اهتكرتو فحل لَو نم تن

 ززال وَلا يف عطش ٠ 'ٍِقعاَرّصلأ ِءاَم يف ٌنِماْعُم وهف ؛ ٌيِرْصِمْلا باشل هش نآ دق

 ٌوَجْلآ م و « ٍدْيَمْلآ ذرب طبه « َِداَرْشلأ حذر ؛ ُرْيِطَي ‹ "7ُبَكاَوَكْلأ ایف صرخت يتلا

 . ِسْمَّشلأ نْيَع ف ُهّرُدَع وي جرن

 و ؛ ٌرَبْلا َكَلَمَحَو لْيِضَمْلا هذلهب ٍةَكِئالَمْلا قرط يف َتْوَطَخَم اًرياَعُم الطب تلك

 هيت لع لارج تاكل روک لع ال لارج اج لع تنو تلي كل
 هل « توم الب ٍتْوَمْلاِب ِءاَيْحَألا ىَلَع ْمُكْسَي تل ةَيِغاَطل َنيارْثلا ئَتْعَمْلآ اده ٍةَمْطُْح
 : ی لَو ٌعْوضْخْلاَو

 اهَمَلَع ٍةّضِماَتلا ٌرْضِمِل ىَأَرَق ُمَلاَعْلا َرَظَن َكِلاَتْمَو « ِءاَمّسلآ ةف ىلإ ُوَجْلا َكَلَمَحَو
 ترم 52

 . بكاَوكْلا تخت نسمي َيِناَسْنِإل

 اعجي

9 
 نإ

Cr 

o r 00 00 r 7~7 و ر و | وا  

 E هد 3

 عرلاب ٌةَءْولْمَم ِءاَمَسلَأ َناَنْعَأَو ٠ ِءاَوَهْلأ يف ٌرضم َحاَنَج اَي تْبَّرْضَو 2 3 مەر سس 7# ي سف ياسو 0 2 02

 . ۲۵۷-۲۵۹ : تاحفصلا « م ۱۹۳۰ راذآ /سرام + 7 : دلجملا ؛ « فطتقملا » (#)
 هس طابش /زياًربف رهش ْيِف ورابط ىلع ةيرذأ نم رم نإ َمدَق يرضي ِرابَط لؤ يف ثك ] 0(

 . [ وهم اَمْوَي هُمَدْقَم ناکو « ةَرِئاَق ُهُيرِئاَطَو ئقذص رابط وهو ءم ۰
 . ٍباَحَسلآ ِنَع هيا 000
 . ِءاَضَقْلأ ِزاَوْجَأ ْنَع هيا )(

 . « ةَليِذَرلََو عوضْحلأو ل دلا أل » : ْنِم الدب « ةَليذَرلأو عوُضْخْلاَو للاب تَْم » : ٍلْضَألآ يف (5)
 .٠ (عتفلاب) ِناَنَع ْمْمَجس ۽ اَهْيحاَوَن ()



 YY یعفارلآ قداص ىفطصم

 ©” َقْرَمُتَو ُسَيَلَتَو ٍةَعاَس لك هيف ْملْخَت يذلا ٌرهَفُكَملأ اَهِلْضَف يف ُءاَمَّسلآَو ءِبِصاَعْلَو

 ىلإ تفَصأو « ةرطاَخملا وف كاب ةرطملا بتلا نار يف كلي تذرف ٠ يرطَتو

 رسب ِتْوَمْلأ ةر َتَلَصَو ذِإ ؛ َكداَقِتْغأ ف ناتن املج ٍتْوَمَو ةايَح َنْيب تزطَو
 ةَميِرَعْل رسب ةاَيَحْلَأَو « ٍناَمْيِإل

 ٠ اَهِلْجَأ نم كس ٍتاَّذ راكنإپ َكِيَمُأ َلُجَر َتْنُكَو
 حبْنم ْيِفبَو اه َكِفْذَقَو « ِةَراََصلا َْلَع َدْوُدِحَمْلا َكَرْمُع َكِعْضَوب َحْنِرَّتلِل تَنَ

 . لَجألا

 يف رَ تاش اَمِإَو «ةرجآلا نف جم هش ا : كالي ينقل ةئ تفرك
 . اًينذل

 ربخألا مَرهْلا زد َكَلْوَحَو « حبلا تخت ٍةدراَطَمْلا ةريخّصلا كرايم ىلع تكر
 . ٍبطْقْلاَو بقل َنْيَب ضال رك ْيِف ٌقْوُقْدَم ٌراَمْسِم اکو َرضم ةَداَرإِ ب ماقا

E32 2  

 تك ويتفرع فو اقراص لام ني ةجراكلآ يفصل ء هذله اي cf ةرئاق » اي ِتْنَأَو

 ُةَشاَرَفْلَأ تثار وَ امك بحل نب َنْيطِتَو نيم تن ا ذإ ٍتْمِلَعَأ « فْعَض نم َوَفلأ رخت

 : ةَرِهْزُم ٍةْضْوَر يف راول ْىَلَع

 ف َنْيجسنت ٍراَوَدلا ِككّرحْمِب كنك باكّسلا ةءاَلَم ىف َنْيكْوَْتَو ِنيقْتْفَت نأ ْذَ

 لرو ِءاَمّسل
 (© انشأ بك يف « "7ةَسْجَدُمْلا ِءاَمَّسلأ تخت « مؤهلا حاَيَرلأ قفص نيب ِتْنَأ ْدِإَو

 أو ول نه اتا خوم نک يدك 00
 . اَمُهَتيَي امور 0

 ةا أ ارل ُباَرِطْصَ قف

 ميم ڵا (©)
 تعدو هتدش : ءاَتشلأ هيك (4) وارو 22 م
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 « ملقلا ئخو»

رَظاَنُم كنا
آ يف ٍةَمْيِرَمْلأ َنْيب يجه ةَ

رَْلاَو ِناَسْنإل
ْبيطلأ ْيِف ذٍةَمْيِ

 . ةَع

 فيلا ةد ِتاّرَذ ملأ سف باسل رمت « رجع

 هرن اَهاَّشَر انقذ وَلا ٍسْوُحُو لع نقلت ِكِِرَأَ

 َتَلْفَأ مَن : لوقف

 امالا بائذ َّنْيَ تنا ْذَِو

 و

 ُلْفَمْلآ ُهَقَلَح اَمِب َكّنأَك « َمدآ َنْبآ اي كح حنو : لوق

 كت ءا ا هي و 9
 كتّوصب كّنأك « ةثعشتملا

006 

 ِثْنَع < ف خن كراو
 4 وَما ا ار

 5-3 هاذ نیلا ئزخأ دج يزعل . لأ هقلح موي مَ
 َراَّيَط ْنِم ِكْلَّوَحْيَس يرش م 02 نأ زی د

 ف مج و ِكاَرَيَو . ناَسْنإلأ اَهَمْنَص ب حير

 ىلإ

 بارلا كيأإ يحز

 جتا رص 1 داي ت

 . ةَرفاّطلا ةيََطَوْلل ىح ٍدْجَم ُباَتك ِءاَمَسلأ ديرب

 . ةةيطملا كيف ةو وبلا ورز : ديك نب تيارا زب تاک ب
 َتْنَأ نْيلَصف اه اَعَجَو . يطول روض ٍةَحْرَصَو رابط فير : نْيَتْوَص ْيِف اًهتكَح و

 | كبف يف ماع ةعضب هلك ُبْحَّشل ١ ابحي ْنَأ اَدْجَم َكْيْسَح الأ . لْوُهْجَمْلأَو
 E ج 9

 ْمْوَي َرضمل دلو  باَحّسلآ لَك تختو رح يف

 انه نِ اتْعْصَوَف « ُبَْذلآ رواسي امك رت

 2 هيت 0 ٍضْعَب ْنِم اَهَضْعَي ن دّلجب اًهِئِبْشَت

 لبقتسملا 00 نم اًنئيجَتِل رضاحلا ق

1+ 

0 
 سال ها ر

 يف. م اذ

 . ٌيحْيرات

 نمو هم اته ني يجن تاک ا ۽ يي و ا
 ادم زان حلب : وياك ني

)0 

 ر باق م
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 اََتاَجَس نأ اَهنَع جرب ال ةيرضملا بلم يف اَهُسابيْحأ َلاَط لآ ياهلا ٍتَجَرَحَر
 . ٍةَساّيّسلآ ُحْلُظ

 ِتْوَمْلَأ ةّيواَه قْوَف“ هده وب ْتَمَر يذلا ٍءْيِرَجْلا تملأ ىلإ ٍلِماَك بش حارق ْتَهَجَناَو
a ١ 

8 8 

 ذهب هرْوْعش الإ هراطخ ْيِف ًاَجلَم هل نكي مل ْيذّل ُهلْوُسَر ةّمألأ روحش قلتو ت قواو 05 اسلم a e ا ]7 دك وە ب ا م ت - م 0 7 5 03 7 2 ع ي

 ( هْنِم لس َنيح لَمْ مغ اک هلك يدار تز
 ْتَناَكَر « ئلؤألا ةئواَمَسلا كلا نوم نب تك يلا يجب رشم تین

 َتْكِرْوُب : ٌةَئِعاَرَمْلا اَنعَم َفَتََو ِةَنَس ِفالآ ُةَعَبرَأ هم ْتَعَقَْرَأَف ُنَمَزلأ اَهَدْنِع شال ٌةَعاَس

 « ٰيقدِص » اټ

 نإ ِةَلِجْلَجُم ٍةَباَحَس ْيِف َتطَبْعَو يخول َلْيِواَمُأ َتْفَشَك هك اما ! ٍةَميِرَع نبا امی 3ڑ رش
 . رم اًصْخََش ْثَّلَمَح اَمّنَأَكَف لرم ابا لمحت لمحت ْمَل

 ةكخض اّمئاد ُكَحْضَي ْيْذَّل ّيِرْصِمْل رجلا اذهل سبا محل ُلْوُسَر َكّلَعَلَو

 . . ةَ الة ةايحلا ٍتَحبْضَأ ني يف ٍرِجاَسلا فصيل

 ناين نط نوم لم نول يذلا ميال ٍنوكشلأ اذهل ِدْعَرلاَو ٍقرَبْا ُتْوْعِبم َكلَعَلَو
 هلق يذلا مول يف َتَدَح م

 نأ بعسل اًهْنِم داك ِتْلأ ٍةَطرْفُمْلا يلين ةَراَلَحْلا هذهِ امو ةيدجْل يبن َكَلَعَلَو

 برسر و بادب ينالخأ رگ درگ

 َّحْوُر َتْخَفْنَو « َكِيَحاَتَج ٰيِف اهب تْنِج ِةَدْيِدَج ِءاَوَه ةَجْوَمِب بْعَّشلآ َتْرَمْع ْدَقَل طَآَو اَمأ
r 0وم هلو 7  Eر .٠ ھل م 00 هم 8 3 ر رو  

 . ةَراّيط ٌيرصم لك عولض يف كَل نأك فرفرت اهلك اًهَتلَجَجَف بؤلقلأ يف ةَدْيِجَمْلا َكِتَراَّيَط



 فر

 يرجي ع
 یوزر ن مل « ململ يو ۳

 © “ةبرضِمْلأ عفاَدَمْلآ ةَ
44 1 3-3 

 يتلا ةئاسنإ اب بلطي دخلا نإ يرْيِطَو ٌرْضِم عفاَدَم اي '"”يِحْنَجَتْسَ

 ؛ يملا ياعم ب ايلا حبضأ ىح < اَمَدَم ِرْضَمْلأ اًذَه ٰيف ِهّوُقْلا هَل ْتدَم ْدَقَل

 . هِناَسْنِإ ئَتْعَم اهْيف ٌدَقَتْسَي ب ىلا ةريخألا ٌةَرْوُصلآ ْنْرُكَت فيك ْيِرْدَي َُلاَعْلأ عي مل

 قن اعلا يارا م وذا نش د يذل يقرا اَهِناَسْنإب ٌرْصِم ْدَجَمَتتلف

 مشالآ لمحو « َةَلَجْلَجَو َةَلَصْلَص ماتش بف نلعب رات از همياصأ يف
 2-5 0 هم

 ملا لعضو نيل عرالا ترا ةت لع« غل قم لإ
 م

 « ٍقْيمَعْلا ٍقْمْعْلأَو « ِْاَعل ولا هَ ةَقْيَقَح اَهدرِعْشُي ْيذّلأ ٌيِقْرَبْلآ اَهِناَسْنِِب ٌرْطِم ْدّجَمَتتْلَو
 تم فو « بخشل ينال دج عت تان نيت نفي ١ عفا يبا لا

 . ٍبِكاَوَحْل ئتؤَمل اًدْيِدج ىَنْعَم اًنَتاَوُم

 « ضنألا نيف يلا ٍنامنإلا انا لزب ء ِءاَمَسلأ يف وِتَعاَجّشب ممي يقرب ناس
 تره امك ٌوَجْلآ يف ةر ةَميِظَعْلا اهئاراَبط ُرهظَتَه « ٍملاَعْلا ةو يف رم ايرث ولغير

or 7ئَرَدلا ف ةَرذُ ميلا امرا 27 4 2  . 
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 58 نملة ىلع ةو نع اذه رخل ملا « د

 :LA تاحفصلا « م ۱۹۳١ رخآلا نوناك /رياني ؟ 86 : دلجملا + « فطتقملا )#( ١

 اَهْيِف َقَرَتْخَأ دقو ٠ بروا ن نم َرْضِم ىلإ اَهِمْرُدُق ْيِف ةئرصم ةيبْرَح ةَراَيَط لَو ٍقاَرتْخأ ٰيف ثييك ] 0
 . [ م1976 س لوألا نوناك /رّبمَسند رهش يف َكِلدو « سوو جال : ٍناَدْبهَّشلآ

 ا ىلع اسا هيف اًهاَتْلَمْمَتْسَأ اللو ٠ « عملا اذهب _ ةَمّللأ يف ةَمِلَكْلا ٍتأَتْمَلَو , ةحبجألا يخت : يأ 0
 ر

 < م رو . مهمالك

 . « ُتاَمَْرَه » : لضألا يفَو « « ملقلأ يو » تاعْبط يف اذك (۳)



 1۳۲ يعفارلأ قداص ىفطصم

 . عقلا هئاَسْنإ اك بلطي دما ذل . ن ٌيِرْيَطَو َرصم عفادَم اي ب ٰيحنجتساف

3# 3 2 

 « َنييزحْلا اهرب ْنِم لوألا جْوَملآ ءاَمْسَأ ْرْضِم ب بنك ٍحاَبَص تاد لس ف ائر 200
 : خيرا يانا ني ديلا اَهدْجَم ّماَص

 هيف ْيِدِحْلأَو « لول يّوَجلا ربَمْلا يجو « ٌرْطِم اي ئكزألا مدال ةلْعْشلا ِمِرْضَأ د
 رضع نِفتْسأَو ١ ةاَيَحْلآ ساَسأ ِْف َةاَيَحْلآ ْيِعَضَو ‹ ِطاَبْقَأل ألآَو َنْيِملْسُمْلا ِكْيَرْصْنَع نم
 اَهْيِف بولم ِهيِراّيْط َلَوَأ ُبْعَّشلآ لَو ٠ "هلل هک راجل ِسْوُفاَدل قدر ٍدِجْسَمْل نادا بدل

 رن نأ َدَْب الإ لوألا َِتاَراّيَط ىلإ نري الَو ؛ راّثلآ ّن سَم تفرع داَبكَأَو 2 ةَكَرْعَمْل حور

 علو ٠ ءايربكلا قبري اظن عطف « ٍنَطَوْلا ليس يف تملا دج ريم نقتل
 ٍضْمَب يف سالا لَمْ يذلا ُيِواَمَسلأ دلا انف َقَئَتَم ؛ ٍناَمِئإل عاشر «ةَمِيِرَعْل
 . « ِءاَدَهّشلآ ُةاَنْوَم َلَع بسا ةاَلَص ُرْوُن « َبِكاَرَك ْمهِتاَعاَس

5 Î 

 ًافطنأَو  حْبّصل حض يف مالا حتا دْجَمْل ِتْرّصل ُرَدَقْل باجر

 0 اّضلأ َلبْفأَو ءاهئاكْرَأ تقاس ةي قاَبْطِ رجل يجاوب تَقَبْطَأَو كلا ب 5 یف

 ةئواعقلا ويعيبط نع ء ىل تالا َضَرَأَتْسَأَو « رحب ْيِف ُبْدْبَدَتي ماع ٍلبج ناروغ

 0 ُءاَمّسلَأ ِتَّنَعَتَو ءاَضْعَب اهضْعَب ضحي ٍلاَتَقْلا ىلع ُرِصاَتَعْلا ٍِتَرَماَذَتَو ‹ ِةَقْيقَّرل
2 

5-7 
 َنْوَأَد ر « الع همن نضع لک وصلا هن دف ْتَرَسَكَتَو « َحَمَتنَو بزاف َحَلَك : ِتْوَمْل 01

 . اهُساَفْنَأَو ةَعاَس ُمْمُع لإ ُهَحَم سيَ .رصتختلا ردك اصلا ذا ناکف يش ٌقَيضَأ ٍءْيَش

 اهِاَدْوُفَي ِناَيرْيَِكِنِإ اًهْيِف َناَكَو « لوألا ب ةّيِرْصمْل ةَراَبلطلَ َتْوَمْلا دم م ىلإ ْتَوَدَتْبأَو

 ِبِلاَخَم ْنِم ِنالجَرلا زينا ,ةملعت ترو مآ توتال نيد تزعل ان

 . اَمُهْمِضْقَت ْتّمَه ِةداَرَج مف يف تبل ّنِم ِنْيَبقَرَوك ةراّيطلا يف

0-5 

5 

3 0 
 بدل اما و .

7 
 زاغلا ست

 ارس ناکو «سْؤدو ٍجاَجَح» :َرْطِم يَرْصْنُع نِم مك ةَعيِدَو انف اذ 9

 )١( تيلب زيْسِمْلا ْتَمْظَحَت يآ ئَرخألا ةَراَيَّعلا يف َناَكَو ؛ سود يِدْهَشَو « ٍجاَجَح داَوُم امه .



 ( مّلقْلا يخو» 1۲

 ىلإ ئلزألا َرْصِم هدم اَنْرُكَيِل « هقلاَرَمَو ماَمَعْل ٍضحاَدَم يف امامي َرْطِم ٍراَرْسَأ نم
 َمَلَعْلا اَمُهْنِم ْنحُي ٍبّنلآ اًدنَع ٍساَسْحِإ ىلإ ٍدْجَمْلأ ةْيِدَه اتركي م ‹ ّيِبْرَحْلا اَهِدَجَم

 ُكراَعَم اَهْنَع ْتَبَهَدَف « ةايَحْلا َةَماَتَمَو ءال َقْيِرَط ِنْيَدْيهَّشلأ ٌةَراَّيط ْتَفَسَتْعََو

 ا يا أ برش زب كيو + واتش عم يع ندئم يفز

 5 42 الَو ُمَدَقَتَت امف ؛ اَمُهَل ََيِقاَبْلآ ساقال ف ُرْيطَت اَهّنَأَك ٽَحَبْصَو « اًمِهِلَج

 . رثلأ ةَمْحَر ْنِم اَمُهَل اًدْوُدْمَم اًحاَنَج لب « اَمُهَّلِمْحَت َةَراَبَط کت

 ف أَجْلَم بلطي ٍرْئاّطلأَك ةَحناَج ٍءاَوَهْلَأ نم ْتَطَحْنَأَف « روغ ْىَلِإ ُتْوَمْلَ اشا هت

 ‹ اَِئَيِكَر تَجَضْنَأَف ْتَرَعَتْساَف ْتَلَعَتْشاَف « ةيلقنم ترتر ئاو تضل هن َةَفِصاَحْل

 ! نأ اًمهَمَحَر

 هلم ميت دن ٍدَج ٍلَمَع يف ةاَيَحْلأ َكاَمِهْنَأ َرُه ةايَحْلأ يف ٍنْرْحْلأ ُرَطْنَم ْنْوكَي ام اًرييك

 ةّرعْلأ م برات ىب ن اذار مهيش نف رم ملص نالطبلا قس . ةّوَق

1 

 اما

 تراي ْىَلَع ةقلطن ْيذّلأ َمْيِدَبْلا مشالآ اتل ْتَعَضَوَو « ةَقيقَحْلَأ ٌةَيِمَدآلآ ال ِتَكَبَص

 . « رَجْلأ ِتاَرَمَج » ْمُهْوُّمَس سب ْنكاَلَو « ّرَجْل روس مه ْوُعَسُت الف « ٍلاطَبَأل

 cL هس O ره f° A ole Î ely هت ءكس | هميم أف كل
 ئجاشن ناو « ِةَلاَحب ةَلاَح اتسفنأ نم َلِدْبَتْسَت نأ اَنْيَلِإ تَحْوُأَو « ةقْيَقَسْل اَنْراَن ْتَعَبَص

 ا

 اَلَف ةّيرضملا ةيبرَتلا ين ةاَيحْلآ َةَدِعاَق رين نأ ٠ رمل لقب مالا هَمِدْصتَم َمِلاَحْلآ اًنَرْوُعَش ا 0

 . هرقل لا يعلو ء يملا ليلا : أ ُنْوُكَ
 ةد يلا سيو « يحل اک الإ ي نإ ةاََحْلأ َّنَأ اتل تَنَ « ةَقيقَحْل الأ ٍتَعََص

 نَلَع فَرَصَ اه اَلَو « َوْمْسَتَو ومن اهلامآَو حولا نياق َلَع اهب فَرَصَْلَف « حل

 . ؟ نكت ١ : ْنِم الدب « دعت ٠ : لضألآ يف 0(



 1Y ياما قداص ىفطصم

 ءاَيَشألآ مَلاَعِل ةَمْيِق ةَمْيَق ال : حْوُدلآ ِنْوْناَق يف . ُهَلُتَو اهلذْيف اَهِفْيِراَصَتَو ِةَداَمْلأ راَدْقَأ ٍبِهاَذَم

 ا ا : هيلا طش فعلا يرق ce ؛ اكل حلت امال ش

 : ٍلَحاَو ىَنْعَم يف ةلماك ةبرحلآ ةّصق اتنطْعأو 2 ةي

 « شحوم اَهْلاَمَج : اَهِيَلَع َنْيِسْفاََتُمْلل ٍتالْيمَجْلا ٍلَمْجَأَك اًهْيقْشاَعِل ةْيَرحْل ِهذلَم َّنَأ َوُهَو

1 1 3 1 
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 »و ةر ا س رم 1

 مدلل ُكاَفَس و « ةّسرتفُم اهتعالخو

 gern SII r ر و اس م >e م 2
 يقربلا اسْنِإ اثم بلطي دجملا نإ ْيِرْيطَو َرصم ادم ای يحنجتس

3 2 3 
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 ةراَيطلا ٍتَسْيَلَف « باَحَسلا ىلع متيوتشأ اَذِإَف « ؛ ٌرَجْل ٍتاَرَمَج » اي ِءاَمَّسلَأ ىلإ

 . ٌيِرْضِمْلآ اَِلَطَب نم يِرْضِمْلآ اًهاَنْعَم لمختلف « ٍدْجَمْلل ةَلِماَع َةيَح َةَقْيقَح لَ « ٌةَراَيَط

 ُرْضِم اًهَتَلَسْرَأ ةَيِرقْبَع ةاَيَح لب  اًراّيَط مث ُراَيَطلا َسِيَلَف ٠ ِرَدَقْلا طِيْهَم يف ُْتْحَبَس اَذإَو

 . ٌةَدْيِعَس اَراَدْقَأ ةايَحْلِل لر

 منجل َسِيَلَق ٠ حايرلآ ْىَلَع ُلاَجآلآ هيف رغبت ِكْئّضلأ ِكَرْعَمْلآ يف متضُح اَذِإَو
 اًيِضاَم اًيعْيط هك او لب مدو مخل ْنِم كام ٌيِرْضِمْل

 ةئيِضُم ماي ٍدْيَصِل اَهْوُمَتْحَرَط كابش ىلع كاته 7 « سش رحب يف ْمَتفَداَعَت اّذإَو

 . رضي غفران
 اًمْوُمَهْفَأَو ‹ رصم َىلاَعَم گیا ام وْرظْناف « ِتاَواَمَّسلأ راطْفَأ نم ہدف اَذإَو

 . وَ ادب نار الو ولت ولعت يِرضمْلا نْطَوْلا هد مكؤ
 ٍةَمِئِرَعْلا يف یف هانم ‹ ٍرِصاَنَعْلاَو راسل نم فلا اًَهراطو اهحالسو ة ةرابطلأ اَن

 نإ بلا نب مم : ْمُكْنِم ٍلطَبلل لوم د امل امري ابطل ِتَرَدَه تم . « ُب ال

 لكلا ُبِجاَوْل ُدُحأَي َنْيِح سهلا ْىَلَع ٍبِجاَوْلآ ِدْوُدُح ْئَصْقَأ ىلإ  اًوُلُع َرْْكَأ ىلإ « ىلع

 . لكلا نفل يطعن َّنْيِحَر

 نإ . يِرْيِطَو َرْطم عفاَدَم اي ينجس
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 ):١( لضألا يف :٠ َرْضِم َيِلاَعَم » : نم الدب « ئلْْلآ َكْلَيَو « .



 فَ
 یر ںیہ ا

 ی ورا نی سل ؛ملقلآ يخو» ٤

 ِتالآ اَوُناَك َنْيذْلأ ِءاَسْوٌولأ نم هرْيغك هّنِكلَلَو  هْيِلَع ُمحَتْفَي ىَنَم الو ّوْه َّنْئَأ ي

 . ِلاَمْعَأ ىف ماه دع نأ رغب قلا سوا كلا بلاط بكل

 هئاکد فن ْتَلَعَج <« اهو ىلع الأ ٍةَساّيّسلِل ُهَنَسَبالُم نأ َرْيَغ « اثر 3
  ٌيرضم ('اًهُدَحَأ : ٍلْوَقُع د ا غوار ف کک + رمل اب وو ام

 . ِنْيَلاَسْلآ َنِم جراح ُتِلاَنلَو ‹ ٌيرْيِلِكْنِإ رخ
rص سو  

 ْمهَْدَل ةَدرطُم هْيراَجَم ثَّرَمَتسَأَو « زيلكْنإلآ َنِم ِءاَسْوُولآ َدْنِع اريا َشاَحَومّدَقَت اَدنَهِبو
 ل ب زو ااا عقيم ٠ مالح مقفل نسخ د ا

 وه عربي رخ ىّتعَمَو ‹ ْمهظاَفل َءاَرَو نوک يل هيل هَل َنْعَمَو ‹ ْمِهِظاَمْلَأ تعم

 عضو : : ِراَكَْألاَك الاجر « ِةَمْيِدَقْلَأ ة تيت كلي أب ية رم کا . ْمِهظاَمْلأِ

 دلو مهول ُهَمْيِص وأ 3 يقبل اسفل كَل ةعيِص عضو امك محلا نيام يف ْمُهُدَحأ

 . فلآ داَجْنإل ئَوَهْلأ ةغيص وأ « لاخلا
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 نح ابل ب قو ذو « (ريتزكشلا) رس َبحاَص هل هَمحَر (نالف) َيَقْيِدَص َناَكَو

 اَمَلُك اَهْيَلِإ جْرْخَي ٌةّرخ اند هيف ئَرَيَو « هارو م 3 « هسْفَن یف اَمب لاعب ناک

 ةنسلا ؛ م 1975 زومت /ويلوي ۲۷ = ه ١706 ةنس ىلوألا ىدامج ۸ ؛ 15١ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . 1١7١7917١1 : تاحفصلا « ةعبارلا

 )١( لْضَألآ ىف : ٠ ْنِماَلَدَب « اَمُهُدَحَأ : ١ اَمُدَحَأ «



 o .  يعفارلأ قداص ىفطصم

efe e.كر 8 7 أ قيل د  " orca e4و  
 یف هلْيوْحَت دعب مي مل اًيرصم لار ال ل أب ا ناَيْحَأ َنْيَقيْلَأ هلم ريمَسيو « دتفيظو اند هب تقاض

 4 هر

 يسزكلا
 نم رْمَأ ىف َيأَّرلَأ هحتافيل اَمْوَي ُهاَعَد ُهَّنِإ : لاق اَلا اذه ِتْوَم َدْعَب ُقْيِدَّصلا ئينئدَحَف

 2 ص ر كج ت 2 و 2 7 8 رم 2 ررر م 2

 ٍقِئاَمَحْلِإ ىم ةَقْيقَح نأ َكِيَلِإ ّنيَمْطُم ريع َيزيِلكنإلا َنِنيَرلَأ نإ : هل لاق مث ٠ ِهِرْوُمأ
 ٌيرضم َفْنِإ َكِيئْيَعِب هك لوت َكّنَاَكَو ميل ظنت َتْنأَف , َكِهْجَو ىَلَع ةَرِهاَظ ةَحْئِرّصلأ ذ 00 2 ا e 2 01 er 20 1 9 i 31 هامه 1
 1 يو

 تە 7 2o 0 سا ر م م هم 2 5 ص

 َدْعَب ِمْيَلِإ رطنأ ثشلف ٠ ْنّيَهَل بطخلا نإ هْبضْعُي مي اَم َكِلَّذ ناك نمل : ٌرّسلأ ُبِحاَص َلاَق

 . ًءاَوْوَس ِةَراَطَ ءاَرَو نم الإ ميل
 وه مسرب مئل : الا انَدْنِع ٌيرْيِلِكْنإلأ اذنه « َينْب اي : لاقو اشاَبْلا كحضف 5 2 رو ۰ ها ra 2e ۵ وک 00 sS ا ا7

 و

 : ات هلل
 5 نري سم ےس راق رم

 هللَأَوَُو « [۲۷ : ةيآلا /فارعألا ةروس ۷] 4 مور ال تيح نم ييو

 ذم دم اتعض دق نقرأ ٌنَْن اتو « بزكلآ اًذنَم نمر انآ امم جَ ْيِرْدَص نِ

 بيرت َّنإ ؟ وسا « تدم « ُلَبَج دما « ُلُجَو : كل تلف ول اش مفت ر
 ئْعَمْلا لالجنآ نم هيف ام ِردَقِب ظفَللأ ِةَماَحَض ْنِم ويف : مالكلا اذ اذلهك ٌءْيَش ٌيَعاَمِتْجال

 ف لوح هنأ َرْيَغ « وب ٌمْوُقَنَو اهب موفي ٌحْيِحَص تعم تدر اذ ٍةَمِلَك ّلُكِلَو . ءلالخمضآو

 . ْىَئْعَم الك ىَنْعَم ىلإ ةَلْمَجْل
 4 2 تس يع ل ةرص سر ع6 52 ص
 نخل فاز نو اي ل ةر رتو َدِعاَف ْىَلَع متم يف شيعي ٌيقْرَشلا َحَبْصَأ

 ) دبا شيم كاك اند لَمْعأ » : ٍفِيِرَّملا ِثْيِرَحْلآ ئَتْمَم َيِسَنَو « ِناَكَمْلآ يف الو ِناَمْزلَ

 ا

 08 اًذاَّمَق . [دحاو َئْمَمْلَاَو « . . . لان قفل خا ١ : ظفلب ء 145“ : مقر « « لامحلا زنك ] 5

 درمل نأ هتل ر دقي نأ الإ ؟ ١ اَدَبَأ شيعت كیا 0 : ِهلْوَق نم َنييعاَمَتْجالآ َنْيِحِلْصُمْل ُهَظْعَأ

 . اهي تنم اكو يلع قوم اأ دستو اهل ْلَمْعَيْلَم « اهلك ِةَلُْمْلا ٍلاَيجَألآ عربن

 ريلكتإلا َدْنِعَو « اًهاَنْعَم فرت اَنْسَلَو اهظفل طول رخن اندلع < ةَقْيَقَد د ةبيالشإ ةَمكح هذه
 50 ےک ر

 ؟ ُنْحَن ْمأ َنْوُمِلْسُمْلآ ُمُمَأ . اًهَظْمَل قْوُفرْعَي اََو اًهاَنْعَم



 « ملقلأ يو 5 ١

 لَ هتد مدر « هِنَطَو ْىَلَع ُهَتاَيَح قرشا رثاف ؛ ٍءْيَش لك َدَرَفْأ داَرفنالأ َةَدِعاَق َْلَعَو
 هج

 ٌَرصَتْخَي نأ اذنه ّعَم اًيعْيِبَط ناكر ؛ قالخألاب ةَلَماَعُمْل عضاَوَم ٰيف ل ٍلاَمْلآب َلَماَعَتَو 8
5 

 تساي ٌكِلَذِبَو ؛ نيد ريَ وُ الَو يد َوُه الف ٠ ِنْئَراَدَقِم يب اتقي لمْ راما نب

 وهو راپ مي ٍنْيالَمْلآ هِذلَع نِ َلُجَولأ ئَرتف ؛ هيلع جراح وُ و همکح تحت دعو هد

 هاوس ْنْوَحَيَو هسْفَن يف دعو 4 ٍلحاَو مَ يف ُرجْفَيَو ْيَلَصُيَو 3 مهْرِد ل 'ءاَء اًيْذَك هب ُفِلْحَي

 ُبِذَكْلأ ناك « اَهَيِعاَوَدَو اهَحِلاَصَمَو ةيِدَمْلا هه يه ِةَمألِ تبا احلا ِتّناَك مَ
 َكْيَلَع ُبِذُكَي اَلَو ؛ ِِيِعاَدَو ميَحَلْصَمَو ِهطَحِب ٍبْذاَكْلآ دارن َرُه ذِإ « ةَألآ ذم لالخ َرْهْظَأ
 ع يب اا حلا تلا بلت يلق أ ل ةر ذأ زرت مال

 . (ًةَراَطَشَو) َةَعاَرَبَو اًقاذح ُهَنْوُعَسِيَف اًضِيَأ اذه یف نبذ . . َنْبلَمَُمْلَأ ةدعاق

 بذي َوُهَو َو ُبذاكْل ُدَجَي ْلَهَر « ٌلِزاَم بذاك لكف ؛ نزول غي اتق تکا

 بِذَك نِي ٌبْرَض ُهْئِمَو « ٍبِذَكلآب ةطَساَبْمْلآ وُ ٌبِرض ِلْزَهْلأ نمو ؟ اَنْوُيْجَم ناک اَذِإ

 . اًبذك الإ ُهَدِجَت ال ُلاَحْل ِتَراَد اًمَمْيَكَو < ٍلاَبَحْلا بذك ْنِم ُهْنِمَو ٤ يافع

: 
 ديلا مس
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 دانيل ُلاَقُي اَمَنِإ مالَكْلأ نأ سالا دنع َرّرََت « ِهْيَلَع ُلَمْعُي الضأ بذل َراَص تمر

 دلا هلأ وأ ةياَرَْلآ نم م ءْيَش هيف ِرَبَحْلاب ُهَبِحاَص اَمُهُدَحَأ رخ اڏٳ ٍنْيَلُجَولَأ و تنل. طق
 - ادع و -

 ؟ قذص ؟ ٌحِيِحَص : ُهَلأسَي نأ الإ َْلَكتَي ام َلَوَأ رحال همك ال
2 

 يه اَهَّنِإَف - طق َلاَقُيِل ُلاَقُي َمالَكْل نأ ةَدْيَقَع - ةَدْيَقَعْلأ هذلَه ْنِم ِةَمألأ ْىَلَع رضا الو

 اًضِئَأ اَهيَمْوُكُح ْىَلَعَو « اًهِلاَوْحَأ لَك ىلَعَو « ِةّمألا قالخأ ْىَلَع ٍلْزَهْلآ حاط

 يف داَحآلاَك ُدِحاَوْلأ ال وكيل یس « ءس د لک يف نإ نار بزكلاو للا نيد

 . ميال ةقيقح نب ركل

 ‹ ِءاَيْسَألا ىلع ِةَلاَلَدَلَأ يف َةَمَلاَبُحْلا اهب دير اَنَنَأ اهيف اَم ُرَطْخَأَو « ةَرِطَخ ُةَعَلاَبُم هذه

 مَعَ . انف ٍلْفَعْلا ئَّضْوَق ىَلَعَو <« اتعابط بذك ْىَلَعَو « ُنخَن اَنْيلَع ِةلالّدلآ ْيِف ةَعَلاَبُم بلف
5 



 TV ا قداص ىفلطصم

 رتب علا لك ادا ا ویلا هقوعل تک نأ
 نم نوكيا ام ْئَشْحَت الو اَلاَسْرِإ َمالَكْل لسو ذل ب َبقاَوَعلَأ لَمْ ال اَنَنَأَو ؛ قل ب فص يف

 عَبَبقاَع
 رونا نف بنا قرط ني قير ْتَحَبْضَأ تلا ٍتاَمَاَبْمْلا هذه ْنِم مهب ام رسيا

 :ل ةموكحلاو « ةَمنلاَع هفت رهت «ةمزكشلاب الإ ءيَس نف حلي ال بنّشلا ادع نأ
 ةريبك لك يف ريَمْرُكْح ىلإ ْأَجْلِي بْوُذَكْلا ب َبْعَسلأ نأ يف ُهّلعْلا يه ِهذنَمَو ؛ حصل ملاک
 يف ةريب 5و ةَرْيْغَص م لكي هْيَلَع بذ * هَدمْوُكَح َّنأ يف هللا يه اهنا امك « لمعلا يف ف ةريغص و

 م
 ّتعشل

 ج رو

 قام ِدرَ لک ماَمِتْمَأ ِنِم م هارن ام « بعسل ةَعْلاَبْمْلاَو ٌيِْحَّشلا بذكلأ رثأ ْنِمَو

 هلع تَبلَج ْن و « اًهَتقْيَمَح ْتَدَسَق ْنِإَو « اَهْتَعَفْنَم ْتَّلَق ْنِإَو كلذ ْىَلَع اَهُْيدْيَ « ِهِلاَمْعَأ ْنَع
 3 لوو

 رسال

 ايلا يف نأّشلآ دل : وذل يم ْمُهتدِاََ ؛ ةبلاَج يِ ام يفتر علام يف ررضلأ نم
 . ايش ْلَمْمَت الق ءيش لَم مَ إف ؛ َُنَع لاقي اعنف ْنلَو « سفت يف ٍلَمَْل

KS 73 ر 2 سو 8  

 . اًضِنَأ ٍتاْعْلاَبُم الإ اَهُماَكَُح نؤك ال هم ىب اي هذل

3 $ 0 

 نم ْنَسحأ : هتعلس ىلع ْيِداَنُي عئاب تْوَص ٍقيرطلأ نم َعْمَتْرَأَو ٌرْسلا ٌبحاَص لاق
Z21 8  

 . ْمطاَمَط اي حافل

 سيل لإ : ِنِفَعْلأ ّيِساَيّسلأ مطاَمطلآ ِنَع اتل نؤلوقي اذكلَم : َلاَقَو اشاَبْلأ كجضف
 1 1 1 22 ع س 9-3 م

 افتلآ نم ُنَسْحَأ ره لب « ٌْبْسَحَو ًاحافت

 Sy AF © م 7 ا 2 2 7 ” روس تے م 5

 لدي ام لوا نإ ‹ اهعض يف ةملكلا ٍتعضَو اذإ الإ اهعضو ىف نوكت نل ةّمألأ نإ

“Kus rد فمي اح # رو اص روا 4 قم عر 5 مر رو « 

 نؤكت ال قْدٌصلآ اًهُمكْحَي ال ِْيَلأ ةّمألآَو « اهْيف قذصلأ ةّملك ِةَّمْأ ىف قالخ ١ ٍةّحِص ئلع

 a هر وم 7



 ف

 یر ض١ رج
 وزا ن ىكي)  ؛ملقلا يخَو» ۸

 “شالا كبلأ

 و8 اشا ةَراَيِز نإ اَمْوَي َءاَج : َلاَق [ هللا همحر ] اَشاَب (م) رس ُبِحاَص نثر

 ُهّرهَت اَمّنأَك ُءاَمطع ْحنَرتَيَو ... ٍةَعْمّسِب ِهِلَخاَد ْنِم ٌءاَضُم هناك ِهْجَوْلا قِرْشُم م التم يلع لحد

 ركل َيِناَعَمْلآ هَنلَقَْأَو اَهُمْحَل اًهَلَقْنَأ يل ةليِمَجْلا رمل الحم يشن " شمير ؛ هتَمَطَع ُراَرْس

 َنيذْلأ أا َنْيِرْوُرْغَمْل ِءاَربُكْلآ ٍءالُؤَم ة ةركف غ نم لاح ةيتفَش ل عو < لإ نطل ِنيْعَأ ْنِم

n 
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 واع
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 ٌرْمَأل : اش رثألا ٰيف نويَ < ريك وه هنآ هملغيل لإ اًرْيْغَص الجر ْمُمُدَحَأ رم أَي ال

 هللا حبس . ئّلغألا كبَر مش حس : ْتَلاَقَل ْتَّفَطَن ْوَل ٍةَحِماَس ةه يف يلع َنَبفَأَو ؛ ُموُللََو

 .. هلك ُدَسَألآ اهنم جَرَ َةراَبَج َةَرْعَش ِدَسَألآ یف َنَلَخ يذلا

 مآ سنأ بفخشلا يف ثارت يذلا (اَشاَب ٌنالف) اذلَه . لأ | الإ هل الر هلل َناَحْبُس

 تر ا 2 ٌوحَو بارت ْنِم ٌروشاَبلآ ةبترب هيلع اومن لإ هيف ئَذّلأ بارلا اذنه ةَيَدلأ ِتَّلَ حو بارت فأ هقلخ ؛ ةّيوشاَبلآ ةبترب هيلع اَوُمَعْنَأ

 هزت جت الو ؛ طياخلا ىلع لع ءاي فق فق ت نأ ويري يل ظني . .. ٍصِلاَخ ٍبّمَذ

 مَل نمل ٍمْيِظَمْلا هصْحش نِ َتعَبْبمْلا ءاردزالا اذنه الإ بنوا نع َء رْيبغَتلا ىلإ الْيَس ةَوُهْرَمْل
 ا 2

 ٌءروص ْتَناَك اَمّنَأَك وأ « ةّيمدآلا َةَدايرلَأ هذه دار لاو نأ نيا ٠ وِصْخْشُك نكي

 . ناَولألآ اهْبِف ْتَعضْوَف طق اًطْوْطُخ

 نم ةَجِراَح اًهْوُرَْح ْتَسِيَل ةَدْوُدْيَمْل ُنْيّشل ِهَذلَهَو فلل هذلَهَو ُءاَبْلَأ هذه ! (اَشاَي)

 طك وليا يف تلو لم ديب نی هبل لمعت ذك جا ذل ةَماَعْلأ ةّيِدَجَبَألآ

 ْنِم ٌةَعَرتتُم « ِةَلْوَدلا فرح نم ٌفْوُرْحْلأ كلي لب . . .. الم الم ِرْوُز هاش ف َةَدْوُدْمَمْلآ

 لح ني رجلا ىلع فلا ةن ام للا نم اَهبِحاَص ءِ َلَعَْ نأ لعدد

 ةنسلا « م ۱۹۳١ بآ /سطسغأ ٣ = ه 1706 ةنس ىلوألا ىدامج ۱١ ۰ 171 : ددعلا ؛ ةلاسرلا (#)

 . ۱۲۴۱١-٠۲٤۳١ : تاحفصلا « ةعبارلا



 ۳4 يعفارلأ قداص ىفطصم

n~ ما ص ١ - 
 طا

 فْ اَمَك همن ةا الإ نسخ ال نما زجر وو « َلُجَرلا اًدنَه فرغ فو: ل
 ّنِم ةرخص ىلع ِةَقْيِدَحْلا ظْفَل قالطإك , هيَلَع ةبتزلا ِتناَكَف ... ٍضْرَألآ ْيِف ةَجاَجّدل

 يف ْعْوْسَي ال يذلا للو ؛ ام ۾ ةع زاَجَملآ ليتي ا ادو ؛ للا رشا
 ةَرْخَّصلَأ مُعْرَ نَا . ٍلْيِحَتْسُمْل ِتاَقاَرُح يف الر : ةَراَمِتْسالا ٍتاَقَلاَبُم نف الر , ٍراَجَمْلَ

 . ةَقيدَحْلا َراَجْشَأ هيف تبن ذق اَهْيَلَعَقِلطُأ يذلا ةقيدَحْلا طفل نأ سائل

60 
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 يأ زجر ادلع : لاقر ذولا يتق اتا ىلع تن ّدأساَر : سلا ُبحاَص لاق
 م 2 ٣ لَ هامل هٿ . اَهَراَبِْعأ اهل نق ئاك ىه ام نل ٠ َةَلْوَدلأ متاخپ ٍةَمز لا رولا

 َطَسَبَو ِهْيَلَع َلَبْفَأَو . . . اَشاَب اي نر 3 . . ٌيرخَتلآب كأ : هَل لاَقَو ٍمُكَهتُمْلا ٍلِزاَهْلَ ل
 هجر ر هل

 ٌةَصْيِصَح لَو , حّلُملأَو رداوتلا ی 2 « اهب فرعي ٌةفيرَط ُةَباَعُد اشا يف 03
 « اًَهُربَدَتَي و اَهُوَرْقَيَو ايف ظلي ِهْيَلَع ض رم يلا يقرزألا و نمذك بي : زكي جم

 ِتْفَو ْيِف َقاَرْوَألاَو سائلا ُفْوَصْيَف « هيلع ُد دريو هعجارُيو مث هدم ىلإ ْعِمَتْسَي دي َكِلَذ يف َرْهَر وسر

 هلله نم ٍءْيَش ٰيف ةباصلاپ ل ال اًدحاَو اًلاَمْعتْسأ هركف ْنِم ن نْيَئْيحاَن ُلِمْعَتْسَيَو « ٍدحاَو

 مك + قط رز قر فاز مره : دنت نا نإ و توكل ان هن

Jُلاََتَو ٍضراَعَمْلا ْنِف ُضَرْعُت يأ ناريل َنِم ناك اذ : نطق 5 ائِيِحاَص  
 . هب ىَلاَكُيَو هُرعس ُدْعبَي دَقَف ةييَهذلآ ِتاَيِاَدئِمْل

 وكلا ادم ركل ١ ةَمسؤألاي اَهْيَلَع مَع انار ِناَرْيْلأ نم نِ ؛ ْمَحَن ْمَعَن : اَشاَبْلأ لاق
5 

 . . ٍضَرْعَم روث ال ِثاَرْخِم روث َوُه اشا اَيهْنَع اا يذلا

1١ 

 ليم رس رص ر

 6 هل ْتَسْيَلَو َتْلُق اَمَك اًمْيِظَع ارو نوي الف ٌديِثَك هلْثِمَف ْث ِثاّرْخم روث ناك اذإ : ٌرخآلا لاق
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 ! راّمح ةَقرَس قاَرْوَأ هذلهف « ةلَجَعْلا هلأ َنَعْلَو « ثأطخأ ْيِناَرَأ : اشابل أ[ لاق ع سمك e ا اكو ب كس اخ يك سك #2 1

 2 ف #

 انبِحاَصِل ر ةو ابد دي ثأر ذّقَو « ْيَتاَرْوأب اَمُهْنَع ُتْفَرَصْنأَو : رسل ُبِحاَص لاَ

 م طي را ةي تو ع اح ری خب ل و تتن اک ات
 « ُّلُجَرلأ ايف َءاَج يأ ةَجاَسْلأِب ةَقاطب َيَلِإ عْفَدَو اشاَبْلأ َيِناَعَد

 ردك ع رای ل ب١ . هلأ ُهَمحَر) َبَقَل ةلوَدلأ باقل يف اَنَل َتْيَلاَ

 ٍلْهَأ ْىَلَع رسل ةَ لع ضو ال نقلا يف نكت مل بالا عَ ت بولا هذلَم نَا یب
 ٌقَحلُم : اَشاَب وأ كلب بقل نم ْمِهِدَحَأ ْنَلَع بنكي اَمَنأَك تح سالا ْمُهَباَهَيِل ر

0 

3 5 
hb 2 

 ةلودلاب
vC 

 ُباَقْلَأْلا ٍتَناَكَف « َرْييْمَتلآ اب الو رنا طيب ا ةياج اهأ كنا و A را ر ر

 206 اكو . لاا تم زلم زج قيم يف ةا جيغا وت :ناَوَقْلَأك

 يف رمألا َةَمِلَك ةَمْركَحْلا ٍتَعْضَو ُدَقَل : سالب َلْوَُي نأ عبط ةَموُكُ نم اب محي

 “ر
 َتاَبئأَو كبلا اذه نإ : لِهاَجْلا اًهيْعَشِل ةّدتْسُمْلا ةَمْرُكَحْلآ ّنِم ٌناَلْعِإ بلل ن 2ع
 ْ عب يب نب

 ٍلْرَهْلا باب نف ُهنم ُحَبْفَأَو ؛ َراَحُي وأ َبَهْوُي وأ ي ٌيِبزَحْلا رضتلأ مس ئَرَتْشُي نأ ِلْزَهْلا َنِم

 « لَ ام ليس يف َلَدَب ذق هنأ فرعا اأو . اشاب بقلب يمال اه نم لع معن 5 نأ
 ذخأ ىلع ْمُهِعِيِقْوَت عضو الإ ايش اًولَعَعَي مل ُهاَيِإ ةْؤُحَتَم َنْئ ذل ناک ٠ ٌعاَضَأ ام ٌعاضَأَو

 . نمل
- 

© 



 3.١ يعفارلآ قداص ىفطصم

 َبِسَحَف « َيِمْهَوْلا اهرب اُلوْبْخَم ِةَميِظَعْلآ ِةَمِلَكلا ربثأت تحت ُلْجَدلا َحَبْصَأ دَقَلَو

 هروُمُأ ْيِراَجَم هنأ ىم م مك يف هَل اًكاَرْش ذو « واح نك ةَفيِظَو ي هل لاذ كلذ

 هن ال هلم َّنِإَف هَقَح بل ءاَج ذڦ ا َوُه اَمَو ؛ معانا وبابنأ ٿ ُتاَجاَح وأ « هلاَرْحخأَو

 ْتْوَقَو ُهَعاَي ْتّدَمَف « َلَمَعْلآَو َرْوَُطلَأ ُهَتَطْلُس ْتْعّوَس ْدَق َةَمْوُكُحْلآ َّنَأ الإ (اشا) بقل نم

 بملأ مولا نم محا دق هسفت َدْنِع َرْهَف ؛ اهلا اًهِحِلاَصَمِل هيب ْتَمَيَنَو ةر

 ۰ . ةمزكُحلا نط نِ دو كوه « ةَدحاَوَِمِلَ ينو + يوكل
 ْظاَمْلأ َباَْلَالا نَا اُنَمْبَأ وَل سالا َّنَأَو « َةَلِماَكْلا ُهَتَطْلُس رس ول بْعَّشلأ دا یر الأ

 َلَوَأَوُه اَهُّنِماَح ناكل ٠ اهب ابَْي ْنَم َيِقباَمَل « عاملا ةليِسَوْلاَو يهل رمألآ َنم ٌةَغراَق

 ؟ اَهْنِم ٌرَخْسَي ْنَم

 ني ترض يهو « يالا لُجَرلا اًذنَه لن يف ليلو ةو يي هڌبعَش اذ يهڏ
 , اًشاَبْلاِب ُبَّقَلُي يِذلآ َرِيرَولآ َنأك ءو َهَظْعْلآَو "ءاي نم + اوس ف لاَ لير

 ريغ َرَخآ اًصخش ُهْبَقَل هيف لع < ؛ لئلا ألا اذ لن كو نيرو قل وق لع

 ُب اَمَلَكَو ؛ اَهُقِحَتْسَي ال َوْهَو الإ اهب مَ بقل ىلإ ُجاَمحَي الُجَر ُتِئَكَر امل انآ
 ؟ باَقلَأْلاَو بنوا هم ْعِضْوَم ُنْوُكي نيف ؛ اَهيَلِإ جاَمْحَي اَلَرْهَو الإ اَهُقِحعْسَي الجر

 ىعفارلا قداص ىفطصم ةيردنكسإب رشي يديس

 . ( جاو تعميق دوعاو ةدبشلا ) )00(

 . « ِءايرْبكلأ » : ْنم الدب « ءاَريَكْلا » : ٍلْضألآ يف قف



 مر

 ی چ ا
 سيئوزب) ن مكم) «ملقلا يو 141 ١

 ”بايثلآ وناس |

 مِهتاَتْيَم ْيِوَذ ْنِم ِنْيّدلأ خويش 5 نم ِناَننَأ امْوَي ْيِنَءاَجَو : اَشاَي (م) رس ُبِحاَص لاق

 سا ب و بجو « ةماقَر ةَماَه اًمُهالِك < ‹ مهيف ةلرئملا ٠ باحضار

 ٌلِطَك ٍراَفَوْلأ َنِم اَمِهْيَلَعَو ؛ ة ةكئالَمْلا ٍةَحْيْجَأ حوت نم ُهَتْيِسَح اًرْطِع حفني ٌمْيَِن اَ آو
 رك اً تهجر ةَرَْيَو ةف هب ءيت سلا بَل يف ِءاَرْضَخْل ةَرَجشْلأ
 ٍنْْئاَقْلا لاَجر ْمُه ِءاَلُؤلَم : ُتْلُكَو ؛ امهتمذخ يف اهلك ْيَساَوَح ُتْحَضَوَو « ْيِسْقتِب اَمهيلَع

 2 و مار ف مار نذل ءايخألا ضفتي امد اهرم ىلع اهن الو يلا فحش ام

 مهسفْنأل ايفو « ميسو ُءاَمْلَأَو لظلا مريخ اهب ٠ ٍبحشلأ نِ هتم ناك بار لإ ملاع

 ال ذإ ‹ لغفلاب ٌنكْنُم نكنُمْلأ َرْيَغ نأ ءافعضلِل نوبي ؛ ُلاَمَجْلآَو ُهَلُمْلاَو ةَراهطلأ
 صا

 ك ا دلا كو یس ناك ذو نصقشإلا لإ وجانب بن رد یف سالا
 5 إو « ُءاَنَع داك ْنِإَو جلا إو « اأ تناك نو ةَيئاَسْنإلآ َْبحَم اّلِإَو

2 

2 

 تاک ْنِإَو ١ َءاََقْلآ ال

 . اًرقف

 امك تتيح اهِاَفَح ىلع ثوللا يق بتلك مهم « ةرذقلا رتي دزنا مزق الاله ۾ 02 - ر و 7 2 و هوس و ره 7 4 ت
 ارزو الو ةَقيِمَح هبش الو ِةَقيقَح فضن ِةَقيِقَح نم سال رُخ نأ عيت ال « ْتَعِضُو

25 

 . ِةَقْيِقَح ىلع
 ءاَمَحلآَف ! ةّيداَصتْفالا سئماَوَتلا ىلع ِةَمِئاَقْلا ةّيناَسْنِإلا ةاَبْلآ هذه َرْمَأ َبَجْعَأ اَمَو

 25 هو ناس لد ي يذلا نما سالا ىلع جلا ضرع ٍةَرِاَمَس نإ اًهف حات اَهْسَْ

 .E رهو ب

 لوألا نيرشت /ربوتكأ ٠١ = ه 1١04 ةنس ىلوألا ىدامج ۲۲ « ١77 : ددعلا « ةلاسرلا» (#)
 . ١547 ١١٤٤ : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا ءم 1



 EY“ يعفارلآ قداص ىفطصم

 . ُبّيَطلآ ُلَمَعْل

 ر أ ب نم اھ رابع ىلع ِنْيَحِنَّشلآ ىلإ ْتَْظَنَو : لاق

 مث . اودي الو سال ريع اليك لد الر رع ال يل ُةَعْيِرَملا َكْلِب « ا
 ب يي ا , خفي هاج رفا نِ اأ َلوَع ذق اتع إف  اًمِهَجاَح نع

 نِ امدح این ماع اذل « ! اًَهِرْخَص ٍناَوْلأِب "لاجل َلَجَح َهَبْشَأ ام » : ْئسْفَت يف ُتْلُقَ

 . ْناَطيَّشلا بْوُيَجْلآ َّنِمَو « ُهاَجلآ ٍلاَمَّشلأ َنِمَو « راتب ا بزغلا َنِمَو ٠ فيغَرلا ٍقْرّشل

 20 ي * < ّرْخَأَ ر هج م
 تك دملا يور لع نمو تیت َدْيِصقْلا ىلع ُدُرْسَي ذسأَو هدي يف ةقرو ٌرْشَن مك

 اك( اهطتضأ تنر ارش وه ويكسب انك أ - رمش اهو دا . اه اه . اه: ا

 . ام . اه . اَه.. ام : ٌينْيَدلآ ٍمِلاَعْلا اذه َفاَنْكَأ بكر ْيِذّلأ ناطَْلا َنِم ةَهَْهق

 e ع د

 ناکو .. . امالا ٍفِياَوَع ع للعلا اه ب مب ص هك مدن يت اولا خل

 تناك ذإ , اهلخاد يف ةرذبلآ ُرطَفنت يح ٍةَعيِبَطلا ٍتْمَصَك هست يف ٌلِماَع ُتْمَص رحال

 تللو َرَمَقْلاَو َسْمَّشلأ لمحي اَريِهَظَو اَدِفاَر هبِحاَصي َءاَج اَمَّنِإَو « َوُه ُهَنَجاَح ٌةَجاَحْلآ

 ىلع ٍسْنّملا ُباَوَج نوک « خلا هدا حْوُدْمَمْل َلْوَح ُءاَيْشَألا بَل « َتِيَمْلَو

 ْنَأ ِثيَّللأ ُتاَوَجَو « ُهَمالَظ ًالْمَي نأ رتقلا بارو < خيّشلا َمْوَي ء َءْيضن نَا عدل هذلَه

 هِضْرَأ ْىَلَع لطْهَي نأ ِثَيَعْلَأ ُباَوَجَو « ُهَوذَع سرت

 اَناَنْسَأ ٍرِعاَسَتْمْلا مِلاَعْلا ٍقاَدْشَأ يف َحَمَ 1 َناَكَو « ُهَتباَعْدَو فرط ٌعَدَي ال اَشاَبْلَو

 تلقا هواك لإ وك ال نيبَسحأ ١ لَتسأ اه : ل لاق كيكولا هيت نِ ئ اک  ةبداتص
 . . كرف ضف ال : َكَل

 ٌيِوذ نم نم ال ِهِتباَرَق يود ْنِم ةَيْرَمْل ة ٌةَدْمَع َنْوكَي نأ ءار يهو : ُهَتَجاَح ُرَخآلآ َرَكَذ مَ 5 0 ۳ 2 ك2 ع 2 حلا ا %0 ر 4

 يف رمل لِ ورخص ِنْوَل نم ليَ ْيِف ْنْوُكَي  ُفوْردَمْلا رال : ُلَجَحْلاَو « ّيَِرَع لكم ادله ()



 ا ملقا يو 36< ١

 سا و” عك عج وو سام ر
 ٍلْهَج وب اضْيأ مكتيرقلو : اشاّبلا هل َلاَمْف . ِهَتَواَدَع

E2 E42 2 اچ  : 

 مَ اصاخ ایز ميشال مْوَمل ءال َلَعَج ام ِرْمأِل : شالا يل لا اًهَرَصْنَأ اَمَلَو
 ص

ER 

 لطم وبات ربل ضْعَب « ِفْدَصَنلآَو ِفْدَحَّنلأ نم تاب ّنْي ردا ن أك « سائلا ْيِف عب م ص

 . ميا ال مراد اّهّنأَكَو َنيِطاَمقْلآَو بج و 5
30 
 9ع

 يتم تاو ف اوم مهني يجر لك ذاع نإ اً َْنْعَم اذهل مه فأ دق

 ١ ٍءاَدأَك ّينيَدلأ ملاعْلأ بؤقل ٌريِقوَتلاَو ميلا ْنْوُكَيَف « هحالس يات يف َيِدْنَجْلاَك

 راد سش نو حولا ي هلأ ياس المع بز اتد يف نأ انت م : ّيركسَعلأ بشلل

 توتو « لجن يقول ذأ دیا لع ع : ؛ تملا ُبون اذنه ؛ عجل لرم ف ايثألآ

 . نَطَوْلأ يف ُراَرْعِإلَو ةباَهَملأ او ةو ُبْوَثَو « داَيقنالاَو عاطل هَل جَن عادلا

 . اًهَبِحاَص عت ( اَهَّنِإ ) ؟ مَا هيجل ْمَكَْت ادام نكَلَو

 عاق يف ِءامَّلُعلا سيج ر نياق « دالبلا ِنَع ودعا ممألآ عاق يف ُفُْرَْم شيب تأ

 ادم ْتَكرتَو تَكلَمََو ْبَرَصو يناعمْلا هِلَم ثلتخأ دقو « دليلا لأ نع ةد ناَعَمْل .
 املأ

 ةحْيضَق هبْوُت ْنِمَو ةحبضَق هت هيِرَه نم لمح : مرَهْثُملا ئينُجلاك بوث يف يدل َمِلاَعَ 1

5 

e ر 

 ناك ام « لجل اذل ذآ مح ؛ ُهفَرَعَو مدع ذمحُم َحَْشلا) تبار ذق يتب ا تن

 الْوَف اذنه نوَ نأ هبشأل ؛ ةكئالَمْلا ضغعتبل ٌقْيِرَط ِهِسْأَرَو

 هَل ناكو . ْيِبلَق اَمُهَّدَح ُدَحَأ نيسم هل َمَدَقَ نأ ىلع اًمَعْرُم يِناَرأف اًناَيْحَأ يري ناک r 2 6 ممم ا سفك و ل

 . 20ةَيماَس ِةَقْيَقَح ىلإ ٌكُعَفْرَي هب تْرَعَش الإ هارت ال ذإ « اًرْمأ ُرْماَيْدْجَو

 رطِْلاَك ُهُفطاَوَعَف « هتلاسرل هه يذل ٍمْيِظَمْلآ عربملا عاتب اًهيِف ٍقاَرْعَأ َْلَع َتَبَن لر

 ُهَتَمْظَعَو « ةّيفاّضلأ ِءاَمَسلَأ َةَقْرُر ْيِف ِءاَمّسلَأ ٍلاَمَجك ُهُلئاَمَشَو ‹ َةَيَذَّشل رطل ة ةَرَجَش يف

 )١( َكاَنْم جت دابو الضق هور اتتا « ومحال ث اًحّسلَأ » اتباتك ئِف (هللأ هّمحر) َحِيَلأ اَنْفَصَو .
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 ُدَيَسلآ) ُهداَتْسَأ اذنه ْنِم ُبََجَعَتَل ناک ام اریٹکو . ِبِعاَّصلآ ٍرخَبْلا رظنم يف رحل ةَعوَرك

 ؟ َتنَأ كلم يأ نبأ : ْيِ فب : اًسِدنم هانی (یناغألا نبدأ ناَمَج
 ؛ َنْوَكْلأ اذنه يف ةلماَعْلأ ةيِحْوّرلأ ٍِتاَوَمْلأ نبأ ُهَّتِكنَلَو « رْيمأ َنْبَأ الو ِكِلَم نبأ نكي مل 2 ا <16 o gf a م2 و رس 5 الا 6 ما س
 ‹ ٍناَمتك ريغ انالعإ هم همر يف هتجرخأ يه یهو , ةتقطنأ يهو « ةتَمهل | ىهو « هتدعا ىیهف همكم سمو كحيل 0 ر ميثم تك ر ر مكس سل ر وک

 َكْلَي مالك يف ْثَقْلأ يهو « ٍدَسَألأ 5 ةيأ ق تلج يهو + احم و حرص

 . ئولحلا يف ةرالَحلاك « بحر ُتَحْشَو قاذن لأ ةّيِحْوْؤلا َةَوْهَّشل
 بتل بآل « حز ِتارَملأ بأ نوک ْنَأ دب ال + يدل ُِلاَمْلآ َوُه اذه معمر 00 را هو ~~ رل 8

 . عِماَجْلا ٍْقَس تخت ندلأ لجذب نأ ال ء اَينلأ ىّ هِلَمَعِب َيْرْخَي نأ دب الو « اَهَدْخَو
 ؛ لضّألآ ٍبِذاَجب لَءاضعت اَياَقَب ْمُه َننذْلاِءاَملمْلا ِءاَلْؤَم ْنَم نيَجَع ْيِضَقْنَي امف اأو

 ني أك ۽ ڪتا ييدتو بو برو لَا يع: ف نیلا س نف دلني
 ُةَعْيَفَحْلا َكْلَب اَمأ ؛ ِتاَعَمَتْجُمْلا مْوُسُرَر « مئالوْلآ ؛ بادار « ةَدِئاَمْلا ِنْوْناَف ْيِف اينُدل
 لع وثب اك تيك « لكلا ةهدهإ برا ليي 4 نيا دك فنك يبو ۰ بخل
 يناَسْنِإلا هذه ْيِف الاّ اليد ٍةَحْيِرَّصَلآ ةَيِوَقْلا هعابطب ناك َففْيَكَر ؟ اَهِتاَوَهْشَو ايدل

 ْئضْقَت يبل ةداصتقالأ سنوات رش ركل رقما لوختي ناق َفبكَو؟ راجل ٍسِيِماَوتلل

 ؟ اضل ريل َنِم و اًفُقَعَتُم َيِنَعْلا نم نم عرش ؛ قي هَل راثآ نم ارا قالخألا لج

 ُهَلَعْجَيَم « وباحْصأ سؤ ٰيف تلا ٰىتْعَم َعَم لَو عي ذأ ناك ءب  طتنأ تيت
 يأ ؟ ( َمَمَجَو ) اًهْم لات امال < ( كرو ) اًينألآ ِتاَوَهَش نم ناّسْنإلا ُهْنَع ْئَئْغَتْس سَ ام

 ئف ُدَجْوُي ال َوْه ذل ؛ ُهْوَلَمْهَأ دق « ٍةايحْلأ ٍمِِظْنَت يف ةماعلا لأ يت وئاقح نم وحلو ازله

 َمَبَصَأ َكِلَذِبَو ؛ اهراَدكَأَو اِلاَقْثَأَو ةاّيحلا يف ْنِكلَو ٠ اًهِيِشاَوَحَو اًَهحْوُرُشَو نکلا
 . ةَمْيَظَوْلأ اهي ف ُهَتَعضَر نک "1و ُنْيَدلَأ اَهْيف مهس هح هَل مضار يف ةمألآ ّنِم اتخؤُيش

 ب : ٍبَرَعْلا ضْعَب َلئْس : خلا ودق رغذألا باب نع دز كتل ال
 . . اَنايْنُد ْنَع ْئفَتْسأَو هملع ىلإ انْجَمْحأ : الاف ؟ مكيف

 يعفارلا قداص ىفطصم ةيردنكسإب رشب يديس
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 یر ی ج 0

 سكس تیا

 س 0 م مه ص

 ١ ؟*ةةيراحُملا غلا

 هنس 1414 وس ةو يف نك : َلاَق ِثْيِدَحْلآ اذهب اَشاَب (م) رس ُبِحاَص َِْدَحَر

 نأ عيسي امن ر و « لَمْمَي باشا َذَحَأَو ةو ِتَمَقاَقَت دََ ‹ نتفلأو ٍرِماَرَمْل

 بَ تا «ينولآ ثري رم تلا طخشلا و َلَمْعَي نأ ُبِجَي اَمَو 0
2 2 

 هاا نع نيت مّدلآ ٌةَعْذَل لإ اهلك بولقا ٠ هذه يف ركي ہل ذإ ذا < اًماَهْلِإ اَهِتاَبِجاَو ْمُهْلُث بعسل بعسل

 ُهدَدَحُتَو اَهِلاَمْعَأ

 م(

 ب ال دک دکار ِنَمَز تخت 7 ْتَءاَجَف 2 خيرات ُيِف ْتَعَف ْثَحَقَو و َهَلَرلَر ةَرْوّتلا ِتَناَك

 ملأ نم هبا م زيلا جرحت ,نيلا ةينوَكْلا ةكرحلاك يهل هدام الإ ةف الو « فسْنُي
 مَع َنييرْضِمْلا يِدِئَِب ُلَمْعَيَو « اًيرْصِم الَمَع ريلكنإلا ياب ُلَمْعَي ُرَدَمْلا َناَكَف ؛ ِمِئِدَقْل

 ص

 ا

 . ٌرخآ

 ٌعَدْرَي فيو 0 ةر هب تبي 24 تبني مدل ن تبْنَحْسَي فيك هئاَدهش نفد نم ُثْعّشلَأ مدعو

 . ةجَعلا هل نزلا ريشم : فيكَ « َمَْعْلا هنِم جرحي عند
 يسيل َتْوَمْلا لتغير « اَنداَدَهُش عرصي : اعم ِنْيِكَدَح ُبْيِصُي يكن ُصصاَصَو َناَكَو

 ِتَبْشَنَف ٠ نكوألا ة ِةَمْدَّصلَأِب ٍبْعّشلآ ىلع اوُمَمْنَأ ذو . البلا هذه ْمُهَعَم لتا ْيَذّلآ
 « ُرْضِم انب اهداهج يف ٌرْضِم ْتَرَعَشَو ؛ رتل وتلا قالخألا ان لِيَ أا ُةَكَرْعَمْل
 ٌرْمَدأ اده َناَكَف ؛ اًراَجَج اَيياَع هيف َرَهْظَيِل ةمألا ي ل ضير زل تسلا

 دسر مطل ليلا

 « م ۱۹۳۹ بآ/سطسغأ ۱۷ = ه 155 ةنس ىلوألا یدامج ۲۹ + ۱٦۳ : ددعلا « ةلاسرلا )#( ١

 . ۱۳۲۳۔۱۳۲۱ : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا
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 مَعَ دَقَو < نْوُرَهاََي راَهّتلا ِلَّوَأ ْنِم اوَدْغ ْذَق ةبلطلا ناكو : ٌرّسلأ ٌبحاَص َلاَق لوا نم

 ٍنَع ْتَلَقَتْسَأَو ٠ “لاب اَلَو ُهاَشْخَت الف ٍتْوَمْلأِب ٍتْوَمْل َّنِم م ْتَضَلَخَت قالك جرو
 ئيلا ئه ةا لإ اهلك ارقا نع ترخو « صخت روش ىلإ اي وحب ٍلْفَعْل

 ام ملم ال

 يذل دملا ٍَمَطَع يف َمَطُ الإ مهارت ت َتْسَلَق ٠ و يو ت ر

 يذلا ِنَطَوْلَأ ٍلالَج ٰيف ًءاَلِجَأ ءوب َنْوْلَمْمَي ْيِذَلا ِناَمْيإلا ةَ يف َءايوْقَأ هَل َنْوُرِصَْني

 . لبيس يف َنْوُْوُمَيَو نويَ

 بملأ يلا اَهَررْهْشَ ٠ كرذملا لالا ةئألا لاي ْمُه ٍبّْشلآ يف اَوئاَكَ
2 
 . ةبوعصلا رهيل فِحاَرلأ اًهَلَمَأو « اًهَقاَمْعَأ نم ةَرراَبْلأ اَماَوقَو  ef o“ر

 ْيضاَرْغَأ الو ناد مُهْنِم ٍدَحَأ يف َسَِْلَو . اََْلَع ورثو ةيِلاَمْلا مهاب نودا  r 8 oAند 2 0و ۴ و م ها ا ووو هل 5
 وَ 3 هع

 نم
 فرش كيف لَه ! َةاَيَسْلأ اًهَنَبَأ ! سا اَمَو عوز اَمَر ! مَّصْعَأ اَمَو َلَجَأ اَمَق . هصخش

 ؛ اهي يَ ِةَماَعرلا لع يو ۽ يوم يف ةبلطلا ءالؤلَم ميو ره يآ ذاكد لاَ
 يف ْئَشَم اإ وپ عقب دهرا بخت ْبَسحَت ٌدِيِعَب ُتْوَص ُهَلَو « ِةَبهلْمْلا ةرْمَجْلاَك اَبلَق لوي
 امو ثةلآ هده اًوََتْحُم الإ يشم الق وْيَمَدَق تح اًباَرُث ضْرَألآ ْىَلَع ام لک ناک ِهداَهِج

 ملط ىَلَع ٌحالس وه هيف ِءْيَش َّ نأ هحالسَو ؛ ُهَتَطَوَو هيد الإ اهني سّدَقُم َرْيَغ « اهن

 دنع َنْوُفطَحُتَي يت رطل اعض ابال ٠ رب عي 2 بير ازز ی

 شاشا َُقِْمْلا جِهْيَلَع ٌبَصْنأ

 ٠ ِهيِلاَبَت الو ١ : نم الدب ٤ ب یلابت الو 9 : لضألا يف 220(



 « ململ يحو ۸ ١

 نا اهَضَع يشي اذه يِ يلع لح ڏٳ اولا يف يَ ڌغب لاجل ۽ ْيَنِإف : َلاَق

 نن يآ رانا نإ انف يالا ري ني يع هَل تيارو « َلِتاَقَتل ودسج سج ب ْنِم ُثعِبْنَت َيِناَعَمْل

 عم َصاصَتلَأَو نوجا ميل ارق م ْمَْقْلا َنْوُكَي نأ ُتْيِسَحَف ؛ هبل

 « ْمهِئاَمد يف 8-5 اُعَفَو ُهَكْوَح اؤناك َنْيذَلا َّنِإ : لاق ِهِباَحْصَأ ربح ُهْئاَبْئَتْساَو

 َسْيِماَوَت ههشج ْنَع َمَّلَخ اَمنأَك حا ذقو « ْمُهَعَم تيم ئاك مهبل اًضِعاَش وه ففوق

 ناك لوح نِ ُرْياطَتَي صاَصولآ َناَكَو ؛ ُتْوَمْلآَرُه ام الو ةاَيَحْلآ يه ام فرغ الف ٠ ةَحْيَطل

 َكْلِي يف هيأ اَم َسْنَأ ال َسْنَأ اَمَو : َلاَق . ِءْوُسِب لات ال هريو ُاََلتَت ِءاَدَهّشل حار

 مّدلأ ىلع ُمَّلَسُي ّيرضِمْلا مدل يسار يتعب 57 ْدَمَلَف ؛ ةّرخآلاَو اَيْنُدلَأ َّنْيَب ةَعاَسلأ

 .o بانألا قايم تنعم + يرضملا
 ُداَكَي ؟ ِةَرْوَقْلا ذهل ٍطاَيتْخالَأ يف ايش ْمَْضَي ْمَل لاب اَمَو ؟ اشا اذنه َّنْيَأ :

 , "0بَئَرُمْل ِراَدْقِم ْىَلَع ٍفِئاَطَوْلآ هذه يف ُنْوُكَيِشََو ُيِزِحْل

 ذق نزلا نجلا سكت اضابلا اتبلَع جَرَح ئَنح هتك يب ملو : رسل ُبحاَص َلاَق

 ةلعلأ نإ « تب اَي اَم انوه : ل لاق ع . د قز ىلإ يآ ی تخاف ٠ تع نرخ

 7 ر وو ود o و يوم ر مع ا 2

 هبجْوتسَتَو ْمُكَلْوُمُح هِيِعذَتْسَي امم وه وپ یل وأ العب ام لف « ِةَمألآ َباَبَش ای مشا مكيف
 « الْكَساَلِإ حلضت ال : رج نِ وعر ا لک ر ب ؛ ٌةَلذاَخَتْمْلا مكفالخأ

 2م ع

 ُةَمْوُكُحْلأ ال دَم ٍةَمْوُكَحْلا لكش اندلع ناك َةَّلعْلا هذلهبو

 بعسل يف أ اوُمكشَت نأ يِ ؟ الاخ لغو يف هيّ ملأ ةمزكشلا ام نق ا ذأ

 مالْخَأ اهلك اَمْوُدْدَتَو « ٍلاَجّيلَأَو ِءاَمَتلا قالخأ اًوُطِبضَتَق ٠ ِنْوُناَقْلا ةذفاَن َةيفالْخَأ َةَمْوكَح

 . ْمُكْيَلَع لع نوب هونك اک الإ ؛ نکلا 7 ايو ارل ةجلا لإ تت را

 انَيْوُلِماَحُي ْمُهاَرَأ امف « ِةَقْيقَحْلا ىلإو ْمِهِدْشُر ىلإ َبِناَجَألآ ديمي ْيذّلَآ َوُه ُهَدْحَو اذنه

 . اال: : نم الدب ةا البَك ١ : : ٍلْصألآ يف )0(

 . [ م 1914 تس يف ناک ادم نَا ٌيراَقْلا سْنَي ال ] ()
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 . اًعْوُساَل اهي َسِئلةَمَلَعُم با اتناك الإ
 ع ل رك eu E e ع gs Fe f o و

 ةجراَي ىرتأ ؟ ةّيسفّنلا ةّوقلا ةقيقح ٌيرصملا يف ن أزل جالل ئرضملا كنتي تيت

 ؟ َقرتْرَي َءاَج ٍدْيَّص ٍقَرْوَرل ُكلْعَصَتةييْرَح :

 َّنَأِل ال ؛ ٍبِناَجَألأ َةَسَرْطَعَو « ٍبناَجَألآ َلاَوْمَأَو « َبناَجَألا ةئيكنيلا اتدالب يف َّنإ

 ضب . . اَِلْمَأ َءْرَكو ٠ الْ ةَلْفَغَو « اَهِلْهَأ فْمَض انف أل لب اک ؛ لاليْسالآ اًهِيف

 ؟ . . . اَهوْحَل ةَدَل الإ ةَفْيِعَّضلآ ةاَّشلآ ُمَرك َرُه امف الو ٠ ضعي هيب یب اَي اذه

 ُهَتاَذ ٌرِعْشَتْسَيَف ةاّيَحْلا ىلإ اهلالخ نم رني ٠ ةمِراَص ةيدج ٌةَعْيبَط ٍبْحَّشلآ اذهل دير

 يقالخألا ةع الإ هئيخُت ال وعش ادو ؛ اَهئناَوَقِب يحل يف ُلَمَْيق ةديِجمْلآ ةيِحِئِاَل
 زر مشرق او ء سؤ نب عت الو ءيت نو لطاتما ل ولا يامل

 لَك ىلع كامرا قدي مل اإ : ينينملآ يف ِةَقيِقحْلاَع ةايعلا يف ُةَقيقحْلاَو . ةَ
 لع هس . بأ ر عش ا ۰ا زي واخ لع قاش مآ اش

 .. طق ء ءاًمعض نحَتَف ؛ مِنِدَقْلآ حْيرتل

 : فق اع ع مزز الك « يأو لر نرتب للم قز يف ربك نإ

x 

 ضال قرشا يف ةيِساَبس ٌةَمْوُُح َحِلفُت نل اَدئَهبَو « ةر ريكا مهليالْغَأ نم سل اقل

 يقالخألاب ةئداح لك يف بَل َنِمَو عفت نم اهدي ةيقالخَأ ةَمْوُكُح ااش نکي مل ام
 ةيِراَحْل

 E N ا َوَمَتاأ ول َيِوَقْلأ نإ « یب اَي

 يعفارلا قداص ىفطصم ةيردنكسإ . رشب يديس
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 ْنِم (ةئيزالفْلا ةَلوَدلأ) لصق مْوَي تاد َءاَج : هب حا اًمِيِف اشا 5 رس ُبِحاَص َلاَقَر
 تأ ٍتاَرايمَأ رم نف نأ اًمدالب نف تالا ْمِلَع ول نيل ؛ ٍةَريِغّصلأ لر هلآ لَم
 . ةّييرَحْلأ ةراّيطلا مْسأ اندالب ْيِف اهل نؤكي نأ ةبابذ لك تعمطل م ےگ و ل و ا كلاش هس ۹

 ويدل اذه ىلإ َءيجَ نأ لبق هناك « اًرْبَجَتُم اًخْذاَب اًحِماَش لع َلَخَد دق ُهَتبََرَو
 ر ةي ر ذأ ةا ليفارشإ مم نزل يف لكم ذك - يرضي د ةلباقمل

 ذأ ةَعاَس يضَقَو « ُهُلاَتْمَأ ذَحْوُي بات « يرضي یاری اهو يال اج ر ما ,cE ر ت

 « ِِرِهاَط نِ فيَ طحت لأ لا تبل ةلينألا تول اني َنْيَقَّمَحُمْلا يدي يب نيََعاَس
 ص

 مَ . .. ةمرؤأ يف يه يتطت يأ ٠ هبا ْنَع ُهْوَْْسَي نأ اَِإ ئَتْعَمْلآ ةَقاَحَس ْيِف : اَهُهبْشُي الر

 ا كرم لع يأ + ةَياتج نأ ؛ قف ا

 . تنم اج الر 3 مالكا ُهْوُمهَجَتَر

 مهر هست يف نل < مخ عقد نِ لقا هئا فت يف عش دْعْضَي اَمّنَأَك اروم َسْلَج ُهَتْبَأَرَو
 نأ ةّركف مسأر يف لمحي ْذِإ ؛ ضلوا فلا نيب هَعضْوَم ىر هنأ َّيَلِإ َلّيْخَو ؛ ةف
 رب « تلا أنك وم نیل اتم م لا نيج أف قنص يم ل تلك ؛ ىلا

 ةنسلا ءمم5 بآ /سطسغأ 74 = ه104١ ةنس ةرخآلا ىدامج ۷ ١ 174 : ددعلا ؛ ٩ ةلاسرلا » (#)
 . 5"1 1151 : تاحفصلا « ةعبارلا



 3 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ! هدالب ْيِف ُهُمُكْسَي انْوُناَف ٌيِرْصِمْل نوال
1 
 يهو « اهلصأ اَمَو تاراَيتمالأ يه اَم ٌتْفَرَعَو ‹ يللا نؤناقلا تسرد ْدَق ا  eرر ا يي ا ر  u oulسل of أَو

 ُْتَئْرَأ اَهْنَلاَسَف « هب قفتزتو هک رت اَراَمِح ُكِلْمَت تناك انآ اُمَعَر يلا بئرا مزك ودعت ال

 ‹ ْئَتْخَأ اي : ِيَبحاَصِل ْتَلاَقَف « ةناطوتنأ كاملا امهم امل  اَهَمْلَح اًهَفِدْرُت نأ ئَرْخأ
 ا سا هَر ا

 . . اًنَراَمح َهَرْفَأ ام « يت اي: ْتَلاَقَف ُراَمحْلأ اًهَبَجْعَأَو هم ْتَنَكَس وٿ ! ِكَراَمِج 0

 اَهِتَمُكِح يف بئر ْمَلْبَم عل ْمَل ُتْيَحِب ْتِيَحِب ؛ ٍةَلفعْلاَو فضل َّنِ َنييقرَشلأ نحت اكر

 نأ لبق - كليو - يِلزْنَأ : هَل لاو اَهَباَص ْثَمفَدَو تعرّف اَهرَذَحَو اهي

 > هَر ام : يلوم
 يَتيرْصِم ِماَهْلِإ ْيِف ثنكو َيِلوَدلآ َنْوْاَقْلا ْتْيِسَن عاملا كلَ ْيِف يأ ريع : ل

 و ؛ يالا ودك ني نحنا هو اغلا شا 1 ةيشالذ

1١ 

 ل

 انو اھو و هجر م ل ار أ ات نإ فرت

 ئف ُهُرْوَرَي َءاَج ْذَقَو « وِتَسَناَوُم ير يعش ديحُم ٌنصَحَأ هناك « ريزا مداقلأ ٍلاَبْقِتْسال اذهب

 ُلْوَق يهو ‹ لوألا َةَمِلَكْل لإ اَت راد ر نأ کر ء ُلصْنْفْلا َلَخَد هٿ . ِهِراَد

 3 د 3

 متاخلاک ابي مُر دب ٠ ةَّصاَخ ٍبناَجَألأ بالتخأ يف ةبيجَع ةبه ةَبهْوَم اشابلَأ يف تاكو

 ِءاضْزإلآ ةّساَح ْتَيّمْس ْوَل « دَر َةَحاَح اَشاَبْلا اهل نإ : ْمُهُدَحأ يل لَ َلاَق ْىَنَح ؛ هِمَبْصِإ يف

 ركي وهف ؛ هريكفتب ركفملا ُلَمْحَي اَمَك اهب ُلَمْعَي هلو « َيِعْيبَطلا اًهَمْسآ اذنه ناک

 نم ٌرْعْشَي : داك شلح إو « ةا ارحل داريم اهب طه ُدَعصِ ع ب أ برَعْلا َبْيِلاَسَألآ

 ٤ . لْوْصْفْلأ َنْيَب لد ةن اداس مكررا ٍناَكَْلا رج نف ذأ ليلا نف دتره

 نأ ْيِهْجَو َيِف َنَبع ُهّنكَلَو هب لحد يِذْل مجول يغب جرح نأ لصقل تبل اَ

 . ٍتاَراهتْمالآ رك هسْأَر ىلإ ْثَبتَوَف « ُهْْيَع ِييئردْؤَف ٠ نأ ٌرْعْصَأ* نك یل رک دو



  « 1oملقلا خو ٠

 ٌنِلْيَمُط اهب َنْيِعََو « دفان رها وف ْتَناَك اهنا ول ؛ (ُتاَراَيْمال) َُمِلاَظلآ هوما ِهذلَمَو
 فعلا هيلع عمت ذإ ؛ اهب لكي نأ ني طل اذنه ىتسال - اًئِئَمطُم انِمآ سالا رود مج

 . َكَعِراَقت الأ فيش يضع ْىَلَع اًايتنآ كَل نإ : راب ماسح لق ؤو . اتم تفعل
 ناق « ادم ءب ْوَأ اده اًمْيَس َْمَسُي ْنَأ فأل - ا عراق اَذِإ اًهُتَوْطَس َكَّلاَتَت ْنَأ محم م َكّنِإَو

 . هيف يه لأ ةَلداَعْلأ وقل فرس ََناَهَم الإ تَه « اًهاّيِإ ةو ريع : لآ لالا ة َهَوَقْلَ

 يف ُهَبْيِطْفَتَو « اهب َفَرَصْنَأ يتلا لصقل هتيم اَاَبْلِل ُتْفَصَوَو : ٌرّسلآ ُبِحاَص َلاَق
 ءلمب “احب ضف . . . ةَمِئلَوْلا هذه ْنِم اتأ هح يف تَعقو ةبابذلا َّنإ : * هَل ثلقَو « ٰيهُجَو 8 7 6 هم وقس 2 ا ا 2 ممل 8 ل

 تھ

 لاق وٿ « هتف

CE ويفي نأ الإ اًهِتياَهْن َنْيَبَو اتنی َسْيَلَو « ُتاَراَيتْمالأ وذم ُلطْبَتَس 

 َتناَجَألآ ٍءاَلُؤَْم ناك و بقت ل ل هتک اا اَمَق « ةّيِمْوَقْل

 مُكدالب يف مناك نيا : ٍتاَرايتمالا هذه ترلان
 نف هلم ْيِسْفَن ُتْعَضَو نأ دعب « اهيف َتْبِدَحْلاََْداَجَت َنْيَح ٌلصْنفْلا ادله ُهَلاَق اَم يرذتأ

 معلا سؤ يضرب صقل مَ لس نأ لاكي , ليدل هذي يأ نيالا عض

 ۰ ؟ مهسا يف ذ يذلا ِنْرُناَقْلاب مِهِندِئَأ يف يذلا َنْوُناَمْلآ فطعتسيل ٠ ْمِهتَقَمْش ْىَلَع

 ٍرْيَطلا شير فت َّنَأ َبِناَجَألا اوُمَّلَع ْمُهَف ٠ مهن الإ َنْوِئقْرَّشلآ َنَمْولَي ال : لاقل
 . سلا يف عْضْخْلآ ةَ نيَو اتي لماع الإ يه نإ تاَرايتْمالآ هذلَّهَو . . . لك نَوَ
 ماد اق ؛ يطل يف ةيمنبَط كلذ لع اهئ آو ؛ ةوسَقَو ملظَو « هرم هرم اه مم

 يف ئلزألا ُةَملَكْلا ٍتَماَد اَمَو ؛ ُهُذُحَأَي ْنَم هَل ُدِجْوُي اًذَم َّنِإَف « ٍذَحَأَمْل َنّيَل ُبْحَّشلآ اذه
 ٍدحاَوْلا اًهاَتْمَم يف لوح ُةَمَِكْلآ هِذاَهَف , (ْمَضْخَي َّمَصَح) هدام يه ةيسايسلأ عَ مجم
 ُلُجَدَو « ٌدِبَتْسَي َدَبّتْسآَو « ُكِلْمَي َكَلَمَو « ُبَكْرَي َبكَرَو « ُمِلْظَي ْمَلَظ : اهْثم « َْنْعَم فل

 ؟ ُداَتْمَيَراَتْمَأ : ٍبْناَجَألِل اَهْنِم َنْوُكَي نأ ركي له ؛ ٌعَدْحَي َعَدَحَو « ُلُجَدُي

E 0 2 



 +01 يعفارلآ قداص ىفطصم

 مَ قبطنا لآ ٍتاَمِلَكْلا ُتْنِهَمَق ؛ َتَكَسَو ُهَمَق اَشاَبْلا مَ هٿ : ٌدّسلآ ُبِحاَص لاَ
2 
 ب فو لأول نيو َلاَقَف ٌكَحضلآ ُهَبَلَع < مث اهي ملكي مَ نو الع 2ع

 ال - اًح . اويل ضيف « اك ٠ يَطَوٍكَْلْدُص بوق نيف قرف « يَ كُن
 ٍةَطْلتْسُمْلا مكاحَملآ يف الإ مَكاَحُ نأ َيِتْجَألا ُتْوُعْرُب يضر

 ! نيب اي : لاق مث < رت وج ار امل فيل ئرشأ ر رم اَشاَبْلا تكس هَ

 ْمِهِسُفنَأِل اُْداَرَأ ْمُهَداَرُم ايون نحت ادق ؛ لمحي ْنَم ْىَلَع الإ َلْئِحْلآ َنْوْعَصَي ال بِناَجَألآ

 هيلع ْمُهَفِراَصُت نا | باو ۲ صو م ديف راش مخ ار مهل اََققاَو اَذِإَو ؛ اک ال

 لطف « ِتاَدَهاَعُمْلَو ِنْياَوَقْلا روس ٰيف ال اَيَلَماَعُم يف َنْوُراَتَْي - َكَحُيَو  ْمُهَو . كوب

 ٌراَييمالآ اَدلَه لطي ةَلَماَعُمْلا هلله

57 

 ةّيويبَطلا ُهَلْئاَسَو ل امي محلا ىلع اتت المو ؛ ئوغ ال قاقخيشأ يب اَي َّقَحْلآ َّنِإ

 3 نأ دولي ءاَيوَْألا لكَ . ِهْيَلَع َراَرْصِإلآَو هْيِف َبأَدلأَر هَل َدْدَجّنلآَو َةَبلاَطُمْلآَو َاَريْئالأ

 ٌنيَبِجَألاَو ؛ زيو يف هل ناك ال عضوم ودا زينأ نو قلا بضل نب لاديغالا عضم

 تاّراييمالأ هذه ُبْعَّشلأ “طمس ادق ؛ ةَمْرُح َرْوَأَو ام ريكا هِلْغَج يف نحت اَنْيَلَع دمي

 نم َرَمَتَو < ِءاَذَحِيْس الآ نم فكنت هب ةّيْئْطَوْلأ ءاَيِربك هْيِف هيف ْتَراَثَو 2 ِهباَصْعََ وَحْوَرَو هركف ْنِم

 ّدَّصأَو « ِةَماَرَكْلا هلله قوم رح نإ هامه فرص ةتمارك َنِلمُي نأ الإ یاو . عاضتخالآ

 هزر نف هگو هس يف كلذ روق < نطو ىلع اًراَيتْمآ وسفتل یر اييْجَ َليِاَعُي الا

 ُتاَوَج َءاَج < ٍبمّشلا نِ اهرب هذ (اذإ) تاج اإ نيد لع عام يلع محو

 طض ُكِلْدَن ال يب اي اإ . ُةَلِكْشُمْلا ٍتَّزَحْنَأَو ٍتاَراَييْمالا نَع مهوب بِذاَجَألا نم ٍطْرَّشلأ

 . ةاَيحْلَأ طْغَض ُكِلْمَت ؛ ىو َوُه ام ُكِلْمَن انِكاَلَو « ٍةَساَيَسلَ

 يف ْمُهْنَع ُبناَجَأ اَننأِب ْرَحآلآ ذاينالا انك نيل ٠ اع ُتِناَجَأ تاب ذايينالا مھ

 ُدْيدَحْلآ الإ دب ةنيعلا نامو ليي َلَماَحُمْلأ

 الإ ييتجَأل دي يف َلاَمْل تيارا نكر . ُِبجَألا ُلاَمْلآَو ُيِداَصيقالآ ماقتل : َنْوُنرَُي

 ا طقشأ » : ْنِم الدب « ىَمْلَأ ٠ : ٍلْضَألأ يف 0(
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 ٍقْدَحَتلآَو ٍفاَرْسإلا َنِم ِهكْولُمَو بسلا َةياَمِحَو « اَهِتاَََتْسُمَو اَهِعاَيِضَو اهتَرزث يف اهلك

 . َيبئِجَألآ ذولا لشو « ٌيِداَصِتْقالأ ِراَمْعَيْسالآ درو < بذا مَرَْلاَ

 “ا اما

1١ 

an 

 ”هللأ ىمي » : ِهتْيَرَذ بابر « يراق أ[ كئبلآ » باوا َلَع لوألا ّنم اتك اتن 01 2 3 20 ص كك رع
 الإ ةيبتْجَألا ِكْوْتيْلا كلت باوا ْىَلَع تاللا ُتاَمِلَكْلا هذه ًأَرْقَت تناك ُلَهَف . ؟ اًيّرلأ 2 ص E ص TS هك لم وا
 ك و رر هم

 ؟ ... ... ؟ راجْنإلل ةيِلاَخ ٌلاَحَم » : اذكلَه

 ىعفارلا قداص ىفطصم ةيردنكسإ . رشب يديس

 بانكا ٍءالْؤَْم نم يرل فحص فحم '
 ِصاَصضَرلأَو ٍدْوُراَبْلِ هذه نأ رَ يا : ل امك ةَرتلكُنِإ مُهَقِلْطُت نبذل َنْيِبَصَعَتْمْل
 1 . ِتاَطَلاَغُملآَو ٍمُهْنلآَو بذل َكِعَلْوُأَو ٠ ٍلباتَقْلاَو

 قش ىَلَع اهتاطو لقب ِةفوُرْخَم ٠ ريك ةيزيلكنإ ةر مَلَقَو ناَسِلَو نيَو ذأ رم
 َنْييِقْرَشل ةَ نف لَمْ « ٍنْوُعاَطلَأب محل ٰيواَدتَو .ٍداَسفإي لصق ؛ السإلآَر
 . نينا اهويِضَر ْنَفَش ْيِف َرْهَو مالا يذت طق هب : ام يلي

 ۱ے ل ےس

 ةّيعبْسُأ ةديرج باص يز نِ اهني جَرَ يآ ةعاشلا يف ټال اذا يلع لَ 1

 وُو « ةئمؤي ةر نإ هفيَِص َلْوحَف او َهَلَعِجَيل َعَدْفّضلآ َحَقَت ذق ناك ؛ اَنيتْنِدَم يف

 ‹ م1 بآ/ طرشأ ۳١ د هه ۵ ةنس ةرخآلا ىدامج 4 21756 : ددعلا ء « ةلاسرلا» (#)

 . ٠٤١١_٠٤١١ : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا
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 يف َبِذَكْلا ُبَمحَي ناك اَنَدْنِع ساتل ِبْأَدَك هنآ الإ « اََبَبْسَأ ْمْيَِتْسَي الو اتام دج
 ِهلَّمَعل ضرر فاو « مْيظَعلَأ رمل ُهمَظاَعَتي ْمَلَق ٠ ٍلْوَعْلا ْيِف ب ذکلاک 2'2الهَم الْهَس لَم
 2 را ف 7

 . ةغْللأ نم حاَجنلأ ظاف
29 

7 

 كا

 ىلع َبِلْغَي تح يا نيضألاَ اريل وتدیرجب ٌفدوَسْيَس م وسفن دنع ضو

 0 ہت ملك 8 هج f س 6 4

 3 ارج َملَعَو ؛ اري 2 ا 6 قف هَ « عم ام تا اني الإ هدير

 نأ مُعْريَف « سفت بذكلا ْىَلَع بذي نا هم هلم لبق ال ٠ الَمَج َفْوُرَخْلآ ْيَمَسْيَق ٌُبذكي يذلا

 re ف ْرْرَحْلا اذلَه تج يل يه َةَقاَكلَآ

 ري لكِ َناَكَو « ُهَرَرَوَو ٍلُجَرلآ أَجَْم وُ اَشاَبْلَأ ناك م وَي ةدْيرَجْلَأ هذلَه تَبَلقنَأ اَمَلَو

 قت نكنلو « توال نم مج الو انذلا نف مَ ال الا نع داَبحَأ رجلا نف

 دَ نيش د : َهَرَم اشابلآ ْيِل لاق تح ؛ ٍفْوُرُحْلأ ٍقْيِداَنَص ْنِم ٌعَمْجْنَو ء بِتاَكْلا نْهذ

 . ِكاَريْشالآ عْمَجِل ةَدْيرَجْلآ ِهِذلَم ْيِف اًمَطَوُم َحَبْضَأ

 ارسل نم مدفع فح سلجم نفر افلا نَا َنذََتْسَي نأ ُيفَحّصلآ اده ىَرَحَتَو

 اشاَبْلأ ُهَرَدَتْبَأ ' ىح يِفَحّصلآ َلَحم نأ الإ وُ امف « فأل ْمهََمَج ناو ٠ ٍَمْعْاَو نايغألار

 عقتس يتلا ِثداَوَحْل نع ةر [ُتاَيقْرَي] ُتاَاَرْغلَت يه ام ! ُداَتْسُأ اَي : ٍلاَّوُسلَ اذهب

 ؟ ...اَدذَغ

 َوُي ناک اًراَئِيد َنْيِعَبْرَأ ةتكْتلآ وذاهب ُنْيِكْسِمْل َدَقَفَو « ِكِحَّضلآب ُسِلْجَمْلا ضف

 أو ٠ ُهَفاَفْسِإَو قانو جدلا بِذَك ِهَّلْبَأَو ٍناَلْعِإ ٍفَرْظَأ يف قي ا هب جرحي

e 

 و

 سا 0
2 

 و اذ
 نم 3

5 

 رسب نَسَح : مهلوَمك عابتالا باب ْنِم َوُهَو 1 هَل يف َسِيَلَو نحت ُهاَْعَضَو ام لاَمْعيسالأ ادله 000(
 هللا م سالا

 . خلإ . ناطْيَل ْناطْيَشَو

 « ألا ُدْمَظاَعَتي ملف :J : نم الدب )2 رثآلل ْمَظاَمَتَي ملف » : لالا يف )۳



  « 1oملقلا يو «

 أ اَذِإَف « اهب ةفشک هفشكأ ةر يريلكلألا يفحص ىلإ تزن : لا

 ؛ نيم رناوت هلأ رست دن وه ٠ راحل هنر دَق هاب نأ روش - اًنَدْنِع هلام
 نف الإ ند ب يح نوک ال «ٍرِمَْتسُمْل هَوُقَو ِكِلاَمْلآ ةّرعب هْساَسْحِإ َكِلَذ نم يأ
 « ُنِلَمَعْلا هْعْبَط َكاَذَو اذهب دك سيو ؟ ةَمَهِبْمْلا ةلْيِجْلا ٍضْوُمْع ْوَأ « ذفاثلآ رمألآ ِةَحاَرَص

 نكي ذأ لاي ا ةيراضتشلا ىلا نيد دم ركفلآ ِةَلتاَقُم نم ٌلِتاَقُم هِتَرِيِرعب وه

 أل « يتيرطلا ِءاَوَس ىلع اما رص ذيات ارت لك ذهب ت و لئلا رو ات اک توکو

 نّيئئالأ قاَمْعَأ يو ؟ ُهُدِناَسُيَو هم َرِهاّظل را هْيَف َنِطاَبْل ّيريلكتإلا

 م لو ہک

 دك هيف ام لَ اهب لقي ی "کر اکا مي : تمار ركل

 ا لا لك ف ۇل ري قير لم كرا 86 قاطع ر

 ت ودلال يش عش شمل اخ اج ١ نتا ل اف

 كأ ناب ةئمؤُم ةعيرَط سقتلا هم دي ٠ اًهيِحاَص ْنَع ةايحلا ٍمُْمْه فضي اه قتل ت
 . اًهنم نسحب ام َّلكَو اهب ُنْسْحَي اَم لَك َلَمْعَت نا ةاَيحْل ٰيف اَهُبِجاَوَف « اَهِلاَمْعَأ ْيِف اَهِرْوُرُس

 ءالؤم نع يَا ةمِلَع نأ يريلكتإلا ادله بسن ىلإ رنا انآ ٠ ّيَنِإ َلّيُخ ْدَقَل

 يف ادبأ اًهيناَعَم ميت ال سفتلا ََبْيَح + نوَ « َنْييِقْرَشلأ ْنخَن اَنَدْنِع ِةَبَْحْلا ةَملك ُدْبَغ رْيلكنإلا
2 

 ضرب ام أو « بيج ال يهل يق هنأ ب اولا مرش ا ا يعل ذك

2000 

 ِءيش ؛ قا ي او ٠ ببازل اار ةيصْخشلأ انَساَسَأ َّنِإ : اندم ئل َلاَقَو « ُهْلأْسَأ

 ؛ غراما مالكْلا ٰيف واد ده مكمالخَأر « لمعلا نف اما ره الغا ؛ ندم ا
 و 3 0س 5 ر ر مرع طع لم رز 7 25

 مث « رانو فأ ٌيِرمْلا رَ ولن ىٌح « ٌظاَملألا نرْيلطَ مُشأَو , ةققَحْلا ُبْذظَن نحو

 . . ةع حست َحِبَر رةنك هسَْنَدْنِع ناكل ؛ هم اهنا : * سالا َقَدَصَو « طَقَف هم اهنا َنِلْعَأ

 ع 4 44
E 00تنوي  
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 فارصنالاب ُتْمَمَه م ؛ َبّحَرَو هَ اًشاَبْل ْىَلَع هَل ُتْنَداَتْسَأَو : ٌدَسلآ ٌبِحاَص لاق
 ادم كرس َبِحاَص دا َيِعْوُر يف َنُكَمَت ق هل ! اَناَب اي : لا ّيْيِلكْنإلا نکو « امنع
 ذمو ؛ ِةَماَمِعْلآ نبأ هشوُبْرَطَف « َيِعْرّشلأ ْئِضاَقْل ناف نبأ هنأ ْتْمِلَع ذَقَو « يتيد ٌبّصَمَُم

 ينب نبأ نم لأب هاكر ٠ يل ظني دا
 رهف ءوشدزانزي ذْيِماَلَت نِم َتتاَكْلآ اله َّن ذل ر قد اَناَبلَأ َكَحَصَق

 . . ئَدَلَتتَو ضعت يه ادق هئم اَهُكِسْمُي مئ

 5 ذرت تنك ادق كات َيِنَءاَج : هل لاق م
 ت

 يع ر ےن ر

 ءم زلات م ةطلقلا مش ازت نأ تبع ٠ نمل دلع يت لآ تضع هيس س
 ظاَملأ نم ظفَ َوُم اَمَنإ « ويف مالكلآ ْمُثْرَتْكَأ يذلا بذل ب ا 2
 مرتا اتل لبق نيو ؛ يقيقحلا بصمت طل ليلا ةزئتلسأ « ةيؤألا ةسابسل
 خش تطول ائِّصَحَتِل اهب اَُلَعْجَتِل « یس هيب هك ر ترا ساق اق

 ربع نم ئتذبلا لأ َنْوْبِرْضَت َكِلَدبَو ؛ ةدسفُملأ ِةَداَمْلا هذه اتيَلَع ُهوُدِسَْتف هِلْكَش ريغ َرَح

 ور قوص أ

 نف هِلْمَأل ُلْوْقي وهف « نومهم يذل ِبّضَمَتلأ َْلَع ٌديِدَش ْدُدَع مِسفَن ٰيف مالشإلا نِ
 ةروس ٤1 نب قالو لولا وأ أ کیشن ع ولو ےب ادهش طلب نیمو أورد :  زير وباتك

 , ٠١١[ : ةيآلا /ءاسنلا

 0 ٍءْيَشب ريم مب ال اًضْحَم اَقَحَو « اًمِراَص دع ٍنْيَذل اذنه ني لذا ناگ اق

 رو اَمُهْنِم ْتَءاَج نيڌللا ِنيَوبألآ َنِم اَهَلْصَأ الو « مدل دلا ُءاَهتش أ اَهِيَف نيتلا سْفَلأ َتاَذ ال

 ا اذه ناك اإ - ملا بس لوح وُب نبذ نرالا َنِم اَهَاَرطَأ اَلَو « مّدلآ
 ا

 ذآ

 تأ اودجت ْمَل ِءاّقْرَْلأ ةيسّتلا ةّيرَحْلأ ٰيناَعَم



 168 ١
 « مَلَقْلأ يو

 لغات الأ . ميش ني ىلا ئنتلاو هي يف يزل أهمل هيلع ُوُمتقلْطأَف « ب

 . كيد غب صوم داخ فما ىوغدلاك وم زيا ةماعلا مال نأ
 مهو « ْمِهِئاَرَو نم ْمُهَنْوُرُبَدَ َدُي نيد َءاَملَع ةّماَعْلا ءالؤنهل كلو : ٌيرْيِلكْنإلا َلاَق

3 

 ی ر ا لع ع ا و م ٢ عمرو ةساوص و م 0 8 ےل رر
 ر ةركفل عبنم يأ « و يبنلا ةثرو دنع

r 32 02 24وى 2 1 01 9  

 ةئابرهكلا كالسألاك ْمُهْنِم الْيِلَف الإ ْمْوَمْلآَق ؛ ىر ام ان علب ْيذّلأ َوُم َكِلَدَو « ةثاَرولأ

 « رل ُءاَبْرِهَك ْمهِبِف ْتَناَك َءاَمَلُعْلا ِءالْؤ'َم نَا ْوَلَو ۽ ْثاَجْيِإ الو ٌبْلَس اًهِئف ال : ِةَلّطَعُمْل
 ميرا ئيرؤألا راَمْميْسالآ هجو يف مام اَذإ . ٍةَفلَتْخُمْلآ اًمِراَطْفَأ يف ةييالشإلا مهلا اوره

 ْنِم اًوُهاَطَتْسَأ ام لك اْوُدَعَأ ذق « َنْيِنِواَعَتُم نوال ‹ ٍدْيِدَش مِراَص ِدْلَج ٍمِلْسُم نيلم م
 7 000 ل ۹ 0

 ؛ ٍلْوطْسُألِل يركن لك ٍبّصَمََك هتك دعب لإ ؟ مالشإلا يف ٍبُصَعَتلا تعم دير

 « ةَعاطتسالا رخآ ىلإ ةّوُْل بابا ب ْمُهَذْحَأَو : ٤طا ضرألا ِءاَجْرَأ ْيِف َنْيِمِلْسُمْل كباس

 . ٍةَعاطِتْسالآ ْيِف ام راب ةَوَْلأ ملط عفَدِل
 . وِلَمَك ْنَع عادلا « ٌيِاَلسإلآ ِدْوُجُوْلآ امسا : ِنيَلَمَع ُلَمْعَي كلذ َوُهَ

 7 َنْيِمِلْسُمْل عوج َراَرْصإ ُةاَنْعَم ناك « سايس ُهاَنْعَم ىلإ اذنه َتْمَجْرَت تنا اَذِإَو
 اأ مش مكنت وه َكِلَذَو . قف اَيُْجْوَو ايل رارغيأ لع ال « اًهيَماَركو الآ عَ م م م و و سامع 17 20 0 70007 1000 هر ا 0.

 3 وع 3

 دك اعلا اذنه نف درشم ١ مث , ةئرخلاَو مكُحْلاَو ة ةَداّيّسلأ َةاَيَح الإ َنْولَبَقَت ال : زْيلكنإلأ

 0000 : ريم ملاذ تلا مودات نم نكي « ِقَرَوْلَ

 َحْوّرلأ اهل َنَأَو « ةَلِماَكْل ةَعيرَسلأ ةَعاَط يف اَن ٍةمألا ناَلْعِإ ره ِقيَقَح يف بصل نإ

 راك أر رع بقت ال تالا ذلآ ماَرتَحالأ ٍةَساَيَسلأ يف اَهَساَسَأ َّنَأَو « َةَديِلَبْلا ال َةداَحْل
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 نأَو « حل ريغ ًءْيَش الو ٌقَحْلآ وه اَهُأَدْبَم نو < ٌةيِرظَن لاكش اًكشأ ال باث یئاَقَح َةّيِعاَمِتْجال E سو o إن AL %2 وأكمل كد ا ا
 ا ھا 5 ر 2 2

 الر ةيادهلاف . ٠٠١[ : ةيآلا /ةدئاملا ةروس ] 4 رشید ! اذإ لش نك مري الو اَهَتَدِعاَ

 لمف . عاَمِيْجالآ ْيِن ُهياَدِهْلاَو « ةَساَيّسلآ يف ُةَياَدِهْلاَو  َةوَملأ يف ةيادهلأ : اًرخآ ةَياَدِهْلآَو
 ا م وت کا ملم روح ر و و 1 / #0 1

 اهب صللا ٌبْنِعَي يتلا ظافلألاب الإ ن ىلع كلذ باعيأ : ةّرتلكنإ ةاَيحَو كتايَحب ْيِل
 ؟ . . . باَّبلآ َلاَمْفِإِهِهْجَو يف َنْوُمِكْحُي ْمُهّتأِل راّدلا َّلْمَأ

 ر ا 4 وم JT سس ل

 : حاصَو هسفن نع لهذ ىتح ٰيزيلکنولا مجوف : لاق

 . !! ْبَّضَعَتَتلَف « صعق اذنه ناك اذا

 يعفارلا قداص ىفطصم ةيردنكسإ . رشب يديس

 / اَضاَبْلَ تيد 3

 َفِسلفَتُمْلا ضف باتو , (م) رس ٌبِحاَص لاق
 هيف ُرظْنَأ هرم ْيِنآَر ذق اشا ديري َنْئذَلأ ةّيْزَأ ةدحالم نم
 َرَظَنَف < ارسلي اًرِعاَش ناك بالكل َدَحَأ نإ ! يب اي : یل َلاَمَف < َةْضِماَعْلأ هَلِئاَسَم أ

 حوف ةو هتم هذ لقيتي مكمن ذأ ل + نري هَتَعاَرف مؤجل يف
 موو

 َناَكَو « بالكلا َدْنِع اًضْوُمْع اًهَّدَشآَو َةَفَسْلَمْلا بنك مظغأ ناك « اًمْحَض اسف اًباَتك ایف

 © . . . اَنَقْوَف ةرْغَبُمْلا ُماَظِعْلا : همْسَ

 ةنسلا ٠ م ١975 لوليأ /ربمتبسال - ه ٠١۵٠١ ةنس ةرخآلا ىدامج :١57 ١ ١١ ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ١۴٤١_٠٤٤١ : تاحفصلا « ةعبارلا

 . ِةَرتعَبُمْلا ماَظِعْلآ ذهب عاقينالل (ةّيِلَممْلأ ٍلِئاَسَولا) باتك يف تحب ذق . . . فلولا نأ بير ال ()



 «مَلَقْلا يحَو 1 ١

 ةبمْوَأب َنْيِْوْتفَمْلا « ْمِهِلْوَمُع يف َنْيِلْوْحْدَمْلآ ِءالْؤَم نم ٌدِحْلُم ٌفسْلَفَتُم ٌبِتاَك ىلع لد

 َءاَج ْدَقَو « َلِئاَسّرلأ فلور « فحش لآ يف ُبَنُكَي وهو . .. اًهِتاَيِلْفُسَو اِتاَيِوْلُعَو اًهِبِماَذَمَو
 2 < هو

 ُهاَهَدَو « ُهَدَّصَحَو اًهِيِف ٌحالَقْلأ ُهَعَرّرَف ءدضْأ ةَعاَرِز يف ةكراش جاق ىل اشاَبلأ ُحِرْضَتْسَي

 . ةَمَقلأب هددهتو 2 هيَ هتطلغب هالتبأو 2 هديك

 هدام ْنِم اًطِْيِحُم اًيِسْوُماَق اًفْيِرْحَت يل ُهَقَّرَعَو َيَلِإُهَقَبَس ذق ٌرْيِرَْلا جذاسلأ حاملا اذدَه َناَكَو
 ” ترص ر رم و رر مر ها عي و هاب همس ن2 و 7 0

 بلطلا ٌبّسح ٌبذكَيَو قدصت (مالك عاب هنإ كلذ دعب اق رفكي َرفك

 اب بدلا فني ال هتاهج ئّوقأ ْيِف َرْهَو ؛ (هّيباَسح هيلَمَع) الإ ه ء ْتَسْيَل اهن ةّمذلأَو
 ا e و را ا
 اهتاهج فعضا نم ةَمْيِهَبلا هب اهعفنت

 2 ا را نر ا الفلا اذه ن نق بب باكل ام

 . كالا يلا دف رش اتتا ن

 . انتي ْبَسَن ادم : ٰيِل لاق َرَسِبَتْأَو لاه ١ يدب ىَلَع باتا ْفِسْلَعمْمْلآ أرَ
 ارم زملاك هيرا هفت هيه ئدأ يآ نإ َليخَو هلص مج هذه هتملک نم تردا
 اهن رشا مَل يتلو « ةبروأ نم بالا اًدنَم ُتْيرتْشأ اأ : هل ْتْلقَف . .. ِةَمَلطُمل

 : ِةيِتْجَأ دالب يف حئاًسلاك هِمْوَق َحْنراَتَو هِمْوَق يف َرُه اذَِف ؛ ُهَدْنِع اَم رنا لَكَ
 . ُهَبلق اهل تفي الو وْيكْيَع ء اهل حتي

 $ #3 ا

 دانس ال م « الطابو اقَح َءاَش ُتْيَح بح لولا درطَب ؛ شالا عم مالك ْيف ايرج ناکو

 َرَكَذ من 0 ةا لم دسأر یف ناک « ندا يرو نا لو الإ ديِجُحَل َتِئَِت الو ديأَرل

 يأَر لإ ٌجاَنْسَت : َكِلِئاَسَم لكك هلام ذه : لاقو اَشاَبْلآ هلم هل َءاَجاَم رمألا رجا
 وأ ف ےس

 . هِرْمَأ ْنِم + ٍءْيش يف لذي ملو ُهْنَع َضَرْعَأَو .. . يرو

re Arكرس  elر 2 ر سو خخ ل وار  
 اَمَنإَو . . . ئملع كرلْغص َوُهَو « اًمِلاَع ُهَسْفَن اذلَه ُبَسْحَي : اشابلأ لاق َفَرَصْنأ اَكَلَو
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 هس نوت امك ْحُهَْر دذَي َنْيِذَّلَ ِءاَمَلْعْلاَو ٍةَفسالَفْلا دنع هلام ٌةَعمْدَأَو غامد ُنْوُكَي

 َنييفاَحَّصلأ دنع ِتالَمْهْمْل

 ةَْيمَحْلا َتاَب هَل َلَعْجَيِل « هيف هداتع ةَرُقب قب يارا يف هِلقَع ء َفعض مب َلُجَولآ اذل نإ

 ةَعْيِبَط ِءاَعولا اذنه ىلإ لفي ٍرْيِغَص ٍءاَعِو ٰيف ديلا ِءاَمْلآ ةَضَخْضَح ناك « َةَقْيقَح ّنَل

 ةلَأْسَع َتْلَواَتَت اد كأ ‹ َنيِمْلِعْلا ِكِيِلاَعَّصلآ م ِنْوُيفَمْلا اًدنَه لاما َدْنِعَ ؛ جملا

 نإ كئِإَم .. . ليلا ىي ةلأدم ءيرجلا كِيطحي اهلج دق ء اتيرج اح اهني تاغا

  Nد 3 ١

2 
 ميم و

 . ٍةَئَس دم ةَقِبَقَح ةة ناک < هس نقلا جَو يف احلا َتَْنَق تذاع

 و

 ٍلْئاَضُفْل ٍلْهَأ ي و مهني < َدْعْبْلا نوري مهن مهيتتَف ْنِمَو « ٌنْوْعِئاَر َنْوُنْوَتمَم هه

 « ٍلْفَمْلا ين ال اولا ف كنب وأ لع ولو ۽ ٍلِاَجْلاَو ٍمِلاَعْلآ َنيَب ِدْعْبْلاَك « يرسل

 . ىلا هيأ امو یر نيَو « َرْوُجُفْلا هَبْشَأ اَمَو رْوُجُفْل نيب داك يأ

 اک
e 22 .ىص © 2 58 سليل اح  ” 

 ذبنت نأ بجي ةمألآ نأ ىلإ كلذ نم حر مث ٠ « مرا ّنِم َعَطَقْنأ ِدَق ِسْمأ نأ ْعَم ؛ هلم
 2 يرث qr ر . و كت ر ر 5 ٤

 ةَعباّرلأ اهْنم جرحت ِتاَمِلَك ثالث هذه . يضاَملِل ُبَّصَعَتَي َمالْسإلا ن

 اسا ْيِف ُتْدَجَو اَمَل « ٌىِمْلِعلا ِكْوْلٌْصلأ اذه لم نم َرْخْسَأ نأ فش وَ اأو
- 

 . .. ةَقسالفلارآ نم ل املأ : هل كف ٍةَعراَف ِةَرْوُراَقب هيل َتَعْبأ نأ نم م بأ ةيرخشلا م6

 ىلع ْئِضَم ام امي ياا فرعي ال ّيِم يمالسإلآ َّنْيَدْلأ ن ا اذلَم لغ

 لبأولاق  ؛ َةْياَدِهْلأ ضقاكي الأو ٠ للا لَو َلْفعْلا فلا لأ ون ف طري َوُه لب ؛ هقالطإ

 روس "1 دودي 3 او اک م كروي ال ال ْمُهْوآَباَء تراك ووا te اَلا 1م مس

 اباء ناك اوا باء هع اَْدَجَو ام اتسع لاق » : ئَرخألا ة ةيآلآ يو 1١[ : ةيآلا /ةرقبلا

 2 عند لب 1 539 لات ْيفَو :rf آلا /ةدئاملا ة ةروس هز *؟ نودي الو اَ وَ

 ضْحَب هَل لَمْ اَم َكِلَذَو « نْيَدلأ َنِم َةَمألآ ُدْوَجَت يه : يقينا ايمل ادله اَهُمْرْلَعْسَي ْيَِلآ ُةعِباَرلأ ()



 « ملقلأ يو ل 11

 ص ر - ا جام سر ص م را

 يفَو ۲١[ : ةيآلا /نامقل ةروس 1 كل رسا باع لإ موعدي نطِبَّشلا ناك ووا اتا اباء هلع

 امم ئَدهأب کنج ووا لق # 2 ١ تود مهرتا ل اَ وَمَا ع انباء اتا ل : ةَعِباّرلأ

 . [٤۲و ۲۲ : ناتبآلا /فرخزلا ةروس 51 4؟ او راد و
o 

 ِهْيّمَسُن ام َرَوَص َفِبَكَو « (اًتيْسَح) : , اق ٰيف دوما م ميلا ويس همس 7 ص فيك ْرظْنَف

 ٍلْقَعْلاَو ملأ ْيِ اًعَم ةّيِعْجَّبلَأَو ل ضر يك لات ؛ شا : لوق يف ةيِعْجَولَأب

 ئف لطْبَأ فْيَكَو  ة ‹ ةيناَسْنإلَ ٍلْئاَضَمْلاَو ِتاَعَرَتْحُمْلاَو وللا نِ اها يف : ْيَأ ٠ ةَياَدهْلأَو

 : ةيآ لك يف ُهُلْوَم وهو « ْيِلاَعْلأ ٍقْفَدل بْوُلْسألآ اذهب ْيِضاَمْلاِب َجاَجيْخالا ِثالَكأ َكّلِ

 . تايم َمَبرَأ اَهِظْمَلِب اَهَرَرَك لب ؛ امري ْمَل . وَلَا  ْوَكوأ

 ىَتْعَم يفتو « ْمِهِيَّجُح ٍطاَقْسإل ةّيقطْنَمْلا ةرْوّصلآ ِهذلَهِب ِتاَيآلآ ُءْيِجَم انه ْرِجْمُمْأَ

 نينا مب اد ُلْقَمْلا َناَكَو ٠ ِرْيغَلا َمِاَد ملعْلا ناك ذإ ؛ َنهِيف ْيِضاَمْلا نَع ٍسْيِدْقَنل
- 

 ا ۹

 e ا

 اهّنأكَف ؛ سمن ْيِضاَم يه يِتلأ ةَيناَوْيَحْلَ ٍةَعْيَطلا ىلع ةديِدش ةَياَدهّْل اَ « عاتنإلاو

 . ٍةَوْهَش لك َدْنِع سفتلا ىلع ةد

 رقي ١ نْيَمْسق ٌمْوُسْفَم هناك ِرِضاَحَو هْيِضاَمِب َناَمْنإلآ د

ü :0 تاَيآلأ هذلهب الشال . تيك دک 5  

 م عج هجو 2
 . نؤكأ نأ دير : اًمهُدَح

 ِنَمَر لك يف ِنْيبمِلَكْلا َنْرَو بَجْوَأ ذق

 راش اهيبوَج ف ياَدِهْلاهلاريشأيَو  ئدفألا وه امي ٠ مقل ره ابو « عم ارح ام

 . سئجلل ٌيِناَسْنإلا ٍلاَمَكْلاِب اًطَتْرم َنْوُكَي نأ ُبِجَي ِدرَمْلل يسهل َلاَمَكْل أ[ نأ ١

n ت 

 1 ا

5 

 ؛ ْيِضاَمْلأ ةَركف حلضأ ذق مالْسِإل د ئر ام نم ُبَجْعَأَو « ٌبْيِجَع ىئْعَم اذنَمَو
 ةَياَسْنِإل داَدْجَألأَو ِءابالأك يه يتلا يِناَعَمْلا ىلإ ء سائل داَدَجَألَاَو ِءاَبآلآ َْئْعَم نم ا

 ْيَتَرَتلا سومان هنيعب وه اَمّنِإ « مَمألآ ّنِم ةَ
 ا

 5 2 ا ےس و و عرس تالت 5

 ۲ : ةيآلا /فرحزلا ةروس 4 4 َةَمأ حل اَنَاَباَء اَنْذََو اإ :  لوق راّرْسألا َقَدأ نمو

 ر ا ر زو ایک ىَلَع ٌّدَحَأ اَهْفِرْعَي مل وذم (ة5أ) ةَمِلَكَف . [18و

27 

 ؛ ْيِضاَمْلآ ٌرِقَتْسَي ب اهيفر « بعسل جار اَهْنِم نركب لآ ةيسْفّتلآ ُرِعاَشَمْلا َيِهَف ٠ ِنَمَّرلَ
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 هبعش نباو هوبا نبا ناسنإلا نأ نم : سقت ءاَملَع ِهْيَلِإ ئَهتنأ ام رخآب تربع | مه ثا ع هوس رک ورم هاسكي 22 م هيمو سا ها ميد e ريس

 ُهاَنْعَم ىف هلأ ريغ « ّبّصَحَت همْسأ ىف وه ‹ ِهْيِضاَم يف اذلَه لْثمل لْيجلأ ُبّضَعَتَر ؛ لامك
 نلاتلأ ليجلا ىلإ ةّمألأ دجَم مجلس ْلَمَعْلَا َوْه اَمّنإ 002 هما 7 57 00 7

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 54 رص و 8 2

 ۸ : اشابلا ثيداحا

 (Ge 2 اي 95 1 1 ظ 3 ےس ںی و هو ا

1 / 

 ؛ ۱٩۱٩ ِةَنَس ٿب يهو ء ۰ ةََس یف انك : َلاَق اشاب (م) رس بح 0 ىَنْتَدَحَو

 تكُشلا ِتْلَعَجَف < اَلا Milner a الأ ِتَعّمتِجأ دقو

 م ء يل یوي اَمِب يتلا طن اهب اهب ُدْفَوْلآ قطني ِدْفَوْلا ٍناَسِل يف ُهَتَملَك ن
Giا اما  os١  

.8 32 

 نأ 0 یاو لإ يحوأ لؤي ْنَأ اَلَو « اًهَلوَقَي نأ ه هِرْيغ يحال نوک امف ¢ : 2مم ر د تو كل مل عت

 ْوْخَسَرَ ابا اًلْوْحُد ةسايَملأ يف اولد ْمُهَ أو ءوب ُدَتْعُي اًعاَمْجِإ ي درضملل نأ َقَّدَصُي

 : رزاشلا ملم ٰيف مهمآ ْنَع دولق َنْيَدَلآ ريلكنإلاك زیلکنإلآ عم ارخبصأ مهناو « اَهِيَف

 . اَئلاَمْعَأ َلْدم اًراَرْخَأ دوك نأ یني

 ةنسلا « م 757 لوليأ /ربمتبس ۲۸ = ه ۱۳۵۵ ةنس بجر رهش ۱۲ . ١54 : ددعلا ؛ ةلاسرلا » (#)

 56571١-1١03519. : تاحفصلا « ةعبارلا

 . « ةيراكملا قالْخَألا » ِةَلاَمَم يف اًهْفْضَو رم ذمو « ةئرْضِْل ةو هس )000(

 . همساب ةنجل سار 4 يناطيرب يسايس (م 1916 - 1805) Alfred Mii! ner رثلم دیرفلآ وه )(



 اكّرَحَتَي ال : ٍضاَرَقِمْلَ قدك يرضيلار

 ي يشل ني

 یف َتْوُلَمتي اعيد : لآ ْيِف َدَرَو اَمَك ِهَقْلَح يف هلأ لوي ام َنيَيرْصِمْلا يف َْوُقَت ن

 قلي ِتأيَو كبدي اي نإ» : بَرَعْلا نم َنْيِطْسِلف لهل َمْوَيلأ ُلّقَت اَمَكَو . « يصب

 الجر اذنه ُدْروُللأ ناكر . . . ١١[ : ةيآلا /رطاف ةروس "هو 14 : ةيآل | /ميهاربإ ةروس 147 يلج

 ٍناَندََوِناَيَعِِبلَف نمل ٠ مومل ةا امد نِ ةا « اهن الاخ  ةَسايَسلأ لكامل اًسراَمُم

 اإ يش يف لذت ال ِهِمْوَق ةَساَيِس نأ فرعي َرْمَو ؛ َنْييساَيّسلآ ٍقاَذُحَك ههو يف ام ريَ

 دارا . شو َعَمَج ْدَقَو طِْيَخْلا ٍتكَرَت يه ْتَجَرَح نإ . بْوَّتلآ ْيِف اهطْبْخب ةَرإلا وخذ

g~ 4و  

 میبد نب ج قر ٠ الفال ع مويا نن يف َنْييِرْصِمْلا َبَهْذَم َنحَتْمَي ن

 (تاَوشاَبْلا) . ةقبط نم ةَدْيِدَج ةَرْوَص َدْفَوْل ٌبسحَو « ٌيساّيسل هرْكَمِل َةَّداَمَو هَل انوع

 ٠ ديلا هيف يآ لجأ َنِي ء يَقلأ كنت يآ ريلآ ةلرنم بغّشلآ نم نولي ٠ ةميدقلا
 دودي مكي « َّنَطَوْلا : َنْوُلْوُفَيَو « ةَساَيَسلَأ ِةَمِلَك يف َةَجاَحْلا ِةَمِلَك َتْعَم َنْوُعَصَيَو

 هلع َةَدِعاّصلأ ملح ا ليختل مهن اباق بصق ملاك بشل ةف ُهْيَقُيَو « َءاَجْلَ
 هر

 عشت نع هک تت لب ولع دق هل مالا َدَجَوَف «رْضم ىلإ درول َءاَجَق

 ٍةَساَيّسلأ ند نأ اًئقْيتْسُم ناك ُهَتِكنَلَو ؛ ُهُضواَفُت هره ٌرْضِم يف دج ْنَل هلأ اَشاَب يدش

 مسرب دالبلآ يف ّرَمَ ‹ ٍرْيِهاَمَجْل ا ِتْوص : : نيَتْوَصِل (وُيِداَرلاَك) ةيريلكتإلا

 ِتْمّصلأ ةَرِئاَد يف كيسي َناَكَو « ُهْوَلَمْهَأَو م أ ُهْنَع قفس َقَمَصْنََو « ٍماَهفِتْسأ ِتاَمالَع ِءاَوَهْل ىَلَع

 دالبلآ يف َحاَسَو .. ل ا < ادبي َلَظَو ادم « لولا ْوْبَأ اَهْرَكْرَم لآ

 يللا هَمَس ىلإ فشلا لول يآ ةََش نِ الإ زفاَسُي ْمَلُهَناَكَو ٠ لوط حابس
2 0 i 
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 r 32 ےس 3-9 e هم 010 كم اع 2 ت

 : لفقم باتك َرْوُرُم ىلع ٌرَمَف «اشابلا ةلباقمل دروللا َءاََجَو : ٌدِّسلأ ٌبحاَص ل
 £ 2 ص

 رو رە همر 7 2 م فرعا ال

 هئَسْحَت ُداَكتََلماَك ةَمْأ فلاح يذلا لُجَرلآ راتقمب ْلْجَر هنأ َريَخ ؛ نانا الإ نيب فرعا ا
gyreم من مو 5 ر و  

 ُهَتلَّمْأَت اذِإَو « َباَجْعِإلَأَو هبه هبل اًَمهرثأ ْنِم نسجت نيتوف هل ْىَرَت ‹ ةعيوزر ىلع د وطَم

 14 م ماهم 5 متم اصر سيم رم 02

 هبه رف ةليجل ةلْيحْلَأَو ءاَه َمّدلَأ نإَو « هلئامش ف فعضأ فزظلاَو نإ تلق

i 

 ساو : ْتْلَقَف ؟ 6نام ريم د در ا َتِيَأَر فيك : يَلاَس « ِدَعْلأ ىم اًشاَبْلا ثقل اَمَلَق

 . ٌءْيِجَن اَهْنكْنَلَو دا امامي اَم « ِةَرْوُرُضلَأَك هن ُهَّنِإ اشاَب اي

 َعَتَص اَم ْمَنْضَت ٌةَرْوُرَض ( هزي لك ) وزا نعت اك تلا: و هاا كح ةَ
525 

 3 اسس ع رمح

 ’CGC 3 يهو : ةّيِساَيّسل ٍقِئاَفَحْلا ئَمْسَأ نم ِةَقْيِقَح ْنَع انِسْفْنَأ ٍتاَذ ف اَنَل فَ ُهَّنِإ ؛ ُدْروُل

 ُفِيحُي ال َفْوَخْلآَو ٰيرْغُي ا یی لا تک بْنَ
 ةراَمْعتْسالآ ةَمِلَكْلَأ ِةَبَواَجُم ْنَع ّيساَيِّسلأ َتْمَّصلأ اذه ُهَّلعَتت هيف ةيِقْرّشلأ َمَم

 يه َ مالا رد نأ انت َناَك « (ةانامع ْرَئْلم) باَوَج ْنَع ةَيِرْصِمْلأ ةَمأْلآ تش 7 ؛ 38

 َّلُك ىَلَع هلفف عضو ذه َيِعَّشلا َبِجاَوْلآ نأ مّلاَعْلِل ُنِلْعُت « ِتْمَصلَأ اذنه اَهَمالَك ةَمْلَكَُملأ

 ١ ىف نأ هنم كرذاف « ٌيِساّيسْل هرْيسفتب تْوْكّسْل اذنه دزوللا ٌرَّسف دقو ماري و س61 مرور م 52 LEE كرس م. I روي هكر

 چ

 سوقنا هللا باسحلات لا هزل حجضأ ينل ريوشلا بكج أو ةو ةو

 ساس هرم يك 2# ع

 ‹ اًهلئاق لكش ةلماك ِةّمَأ ن ذأ نب اه نجلا يق لنج ينل هك يأ.
39 

 sS يد رەس
 6

 ‹ لكلا نم هلم فرعي دْرف لك حَبصاَو ‹ ٍضْفّرلَأ َْنْعَم م ْىَلَع “البلا اهل ْتَعَمَتْج 2 ر و رر ىلا مر 5-4 22

 ؟ يتجَالل ْمَصْخَت لأ همي يذلا « مقا لأ ٍعل اهيل عيال ٍتْعَصَحَو
 فلم ةئساّيس سْوْرد ةَسْمَح ال نأ ولف ؛ لأسم هاه ةَ َلئاَسَم ی ضي مهلا ن

5 

 )١( نم الدب « ُدولُجْلأ » : لْصَألا يف : ١ ؟دالبلا .
1 



111 
 1 ملَقلا يخ

 . سن لا ٍتاَوَلَّصلاَك ٌنِنَطَوْلا ِناَمِيإلأ يف اَنَل ْتَناَكَل « (3نام ْرَئْلِم) سرد

2 0-7 

 لإ للا ىلإ لكاشت ّنصق يف ني يل ره يملا بنل َبْحَّسلآ نأ ةَمألآ ِتَملَعَت نار

 . ةقْيرطلأ اًمْيِلْحَت يف انت ٌدَتاَسَأ لوا ره (ةةنامع: ٌريْلم) ناک اك دَقَر « اًضِنَأ ٌلَحْلآ ِةَِبِرَ
 ردت

 هي ا ت ےس 27

 هيف ةَمْياَق ةّير راَمْعِتْسالَآ ةَس اًيّسلآ نإف « دلك يرسل اًسْرَد َنْوُكَي ْنَأ ُبِجَي ْىسْرَدلآ اَذنَمَو
25 

 مالكا تبر ؟ ٍدحاَو ّصصَن ْيِف اَهَنْوُدَقْعَيَو اهَنْوُلُحَيَف « هِلِكاَشَم لح یف ق ة ةَقْيرَطل عاد لع

 ناک َداَرْمْل َّنَأ كلذ دعب ّلَمَعْل ُتِبشُيَو ‹ فالخلا ُلاَوَز ُهْنِم َداَرُمْل نأ ِهْيَلَع نوقف ي يذلا

 . ِةَمَواَقُمْلا َلاَوَز

 اهْنِم ٌةَدَحاَو اًوُضَرَع ادق « ِتاَمَوَّسْمْلأ ِءاَّلاَك ٌةَمْيِمَد ٌتاَقَفاَوُم ةّييرؤَألا ةَساَيَسلأ يفر

 ۽ راَصِنإلآ ةف نم اهن ام لي يع يع اه ع اه. . ُهْوْجُمَرُي نا َنْوُدْئرُي ْنَم ْىَلَع

 ‹ ٌيِوْعْلل وللا ٍلْيِمْجَتلَ ِدَهْعَم ىلإ اهب اهب َنْوُبَمْذَي مٿ «٠ . يَا كيأتس : اوتو اهني مق

 لع ديب اَهنْوص رب 1 ‹ اًهضيبأو ة ةّساَيَسلأ َرَم َرَمْحَأ اَهَل َنْوُعَضَيَو « اًهَتْوْعِبْضَي 7و اهو

 ريغ َّعَجَر وب ام ْنِكدَلَو م د الا ِتَراَص هب اَم اْوُعَنَص اَمَو 0 ْمِهِبِحاَص

 . ىَمعالاك ائَمْعَألا

 يب ام 2 يف ورسم ص e هم د 0 ی ع

 يه < راع يف وضل ةد ْنْوَكَتَل ىح « ٍظاَمْلَأْلا عاَرتْشأ يف ةبيجع ٌلْوَقُع ؛

 ْبَسْحُن ِةَخْفَينم ظاَفلاب ن نأ ام اًرْيِيَكَر . ئَرْخَأ ةرابِع يف ٍضْوُمْعْلا ءاَمْخإل ةَقْيِرطلَ اً
 08 فاي 2 ی موقع

 [ ْيِف َّيِهَو « اَهاَنْعَم اه ةنداي ةلز
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 نؤكيف ؛ َبيسايَسلأ ٍلاَجّرلا ضْعَب ْنِم ْمُهَل اَمَك « ةّيِساَيّسلا ٍتاَمِلَكْلا ٍضْعَب ْنِم ْمُهَلَو
 ار ارس 00 اسا r 2 مو و 2 مسرعا م 2ع ۳

 3 اذك ةكلْمَم وأ اذك ضْرأ يف ُهْوُقَد راَمْسِم ْمُهَدْنِع وهو ¢ سائلاك الجر وئام نِ لجل

 : تقاير يف لع اشم رع 2 ةعّللاَك اًطْفَل ظْنّللا نك



 1Y يعفارلا قداص ىفطصم

5 

 م الإ لفل أ يف عض ال
 هم و

 ٌئسايسل ايسا مَجْعَمْل أ تدلع ذجن

 ۳ تاو نيكل يي شرك نق و ٠ تلوح ٿ

 ئساَيَسلَأ ْمَجْعُمْلأ وه اَم يب اي ٰيرذتآ . ّنصّتلأ ْيِلْمُي يذلا

OE EÊUهئو رمو ياو اتبع اک تبدل ل  
 eras ane ينج ِنْوَيْلِم نم فلاي ئذلا ُدَجْعْمْلا كلَ 1 حلا ُجَجْعْمْلا َكِلَذ

 اطتط

 ب » َءاَجا شاب (م) رب باع لاق

 7 يف دلو ٌيرصم لجر وهو 9  ُمَلْعَت ام « ىَرُقْلا ضْت

 يعئارلا قداص ىفطصم

١ 

 )و

Ai 2 0 06 “IF ؛ اشابلأ ةرايزل نالف « ةداَعَسلأ ٍبحاَص ةَرضَح 
5-2 70 32 

 نو

 ربع ٍرَمْوَجِب هرم (ىَلاَعت) هل
 ال« وغ ةطفث و بق يف 9 الو « بيكر بنز الو عبا ريَ عبط الو ٠ ٍرَموَجْلآ

 . ةَقِلَخلأ ىم ني نيب طولا عضم ُهَعَضَو

 َوْلَأ ُهَسْفَن َنَوَلَو « ةيئاَمْأ ىلع جاع ‹ ةّيلاَطِْإ يف

 ام نيب قذر الإ ر ريزو هدالب نش یری ا ال

 . ِهْيَلَع مع 0 و رو « يأ

 ليال ] ()

 ىرخأ ٍعل وفم الإ يَ هَل الر ‹ اهُيف َرَم

 . مَمألآ خْبراَوت َنْيَب ِتْيَملأَك . .

5 

 و
 م8 6 ص

 ر ۰ ةرتلكنإب َفاطَو 3 داوي

 الإ همْوَق ني 1 ريغ اف تم انتو ا

 ْنِم ناک

A 
35 
2 

01007 

 دو

 . [ م۱۹۲۰ س يف ناك اَذَه نَا ٌىِراَقْل
 ةنسلا « م ۱۹۳١ لوألا نوناك /ربمسيد 5١ = ه ۱۳۵۵ ةنس لاوش ۷ +« ۱۸۱ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ۲۰۹۱-۲٠٦۳ : تاحفصلا « ةعبارلا



 ململ يخَو» 1۸

 مهبابسا تناک ذإ ‹ طقف لامل يرصم : ريمعتمل أ َنْيِفّرتمْلا ِءالوله نم هريْغك وه IT هر : 06 م 5-2 ت7 2 م A o ر

Nمهِْلْمَأ ةياتج ْنِم ْمُهُواَمْسَأ ْتَناَك ْذِإ ريع ال مسالا ٌيِبَرَع ؛ ّرْطم يف ْمُهتاَلَعَتْسُم يا 2 7 8 ها  

 اوُرَدَحْنأ يل ْمهِباَسْنَأ يف ةليح ال ناك ْذِإ « ٌرِضاَح َرُه ام َنْوُد ئَضَم ام ملم ؛ عيب 1

5-2 

 و

 ةشنج ْمُهْنِم لكل : ةَئَدَمْلاِب َنْيِنْوَتْفَمْلا َنْيِمَعَتْمْل َنيفَربمْلا ءالُؤَه ْنِم هرْيَمَك وه

 . ٌرَخآ سنج هركفلَو ُيِرْصِمْل

 أ بحاص ٌةَرْضَح َناَكَو : لاق

3 

 داع

 اًعفتْوُم < ةييَرعْلأ اهنَعلَت يأ ةي ةّيبَرعْلاِب اشاَبْلا ُمَّلَكُي ةداَعّسل

 ناک - ا . اكتم اًاَفيْرآ حْيِصَْلا مَ

 وة دس . 0008 1 7

 نت ات كي و . رب طيش عَ لاٿ ِةَمِلَك ف يه اَذِإ « « نكي ضْيرَم ترص

 وأ ةَرْدقِل اًراَهْظإ اَلَو اَحّلمَت اََو اَْوَطَم ال « ةيسْئرِفْل ىم اَهِْيَعِب ُهَئاَسِل يولل ةيَرَعْلا ٍلَمْجْل
 ِهِلْفَع ُةَيِيَطَو ْتَناَكَف . هسْفَن يف نكمَتُمْلا فَلا نتج وعش هَ ةَباَجِتْسا نكللو « ِمْلِع

 2 # ف

84 TA و رت ريمكس at تيك ل | al كك 100 e َنإ ! َنْوْعَتْصَي اَمِلَو مُهَل فأ ! اذنَم ِنلاَثْمَأَو اذهل فأ : اَشاَبْلآ َلاَق ٌلُجّرلآ َفَرَصُنآ اَمل 
 5 7 مرقم e2 ر 2 2 ا

 جداَس ٌيِوَرَف لجر شاو هثم ٌفَرْشَأْلَو « « ِةَداَعّسلآ بحاص ةَّرِضَح » نوفل َريبكلا اذنه

 0 0 7 2 317 3 2 0 سمو م 0
 نو + ملم اح انني علا از... طولا حاحا رض » هَل نكي

 نطو لها هلق ٠  الْهَج هلم حب فَأ اده

 .ةّرضَح مَع وه امف ول َناَصِلْخُم ِناَبِتاَد نالماَع اًهبحاصَو ةَسْوُماَجْلآ 1

 ليلك ويو ةغل ذأ َ ةت الآ وَيَئاَطَرَب , نلعب نا ُهَلَمَع نِ ؟ اذنه ( رمل نالا بحاص)

 « اَم ِةَعْلِل سايس عالاقل ّيِساَبسلا حلا َنِم 00 نهم

 01 رس ىلع اهو اهيلَع صحا يف
NO سا 



 54 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ْنَأ ٌبَجْوَأ َوُه يذلا َناَكَو « هيل الإ هدالب ٰيف َمّلَكَي الأ اَذَه لغم لڪ ب ُبِجاَوْلأ ناک
25 

 ؛ هسْفَتي مِحاَرمْلآ َوُه َناَكَو اَذَْعَو اذه كرف « اَهِضْرَأ يف اَهُمِحاَرَ ةَعَل لَك ىَلَع اهل صع

 + 24 هر كر هي ہا يت ع عار ثم ا هو ب ر « اس وڳ لا روک
 ريا ةلوثم الإ تيزقلا وللا ني هفت نرثي ال « «ٍتاَعَس باص ةَرْطَح لأ لع رهت

1 
2 rek 

 يف يبنجأ

 امف اَوُمّلَكَت اَذإ َنْوُمِطْمَطُي َنِئْذَلأ ةاَرَسلأ ِءالولَهَو ِءاَرَبُكْلا ِءاَلُؤَه رس َوُه ام ْيِرْدََأ
 ؟ مفتي

5 
1 

 : ٌتاَقَبَط اًنَدْدِع مهن

 امم « مهِعابط ْيِف خسار لصأ ىلإ َنْيِبِذَجْنُم عْينصلأ اذه َنْوَعَتْصَي ْمُهّنِإَف « ةَدِحاَو ا

 مِهِسْوُفُت روج َنْوُدْبُي ْمُهَف ؛ ّيِكرتلَ محلا ِنَمَز يف قحا ُداَدنيْسالآَو ْمْلُظلَأ هكر

 راَقِتْخأَو ةَطْلُسلأَو مكا ةمالَع مهيب امف ةيبتِجَألا علل ناک « سالا نع أَو مهال
 مس ےل ي

 . نوبتي اهب ْمُهَو .. متل يف قلا كيد ٍرارنينأو بشل

 عوْضْحلآَو قالا اهئدخأ عاب نم ْمِهِسْوفت يف ائي اذه نزف مل « ةَقبَط امو

 « رابتعأ و ٌفِيرْشَت مهيب هبت هيجل هَل ؛ ّيزیلکنولآ لالتحالآ دهع يف ٌّيِساَيّسْل ُكدلَأَو

 . ودكم ابوح ةَطلشلآ َدَقَف يذلا موكخَملا ٍبْخّشلآ بَ ْنِم اهب مهنا

 ذإ ٠ اهَتْيِجْهََر ةئبَرعلا ِةَمّْللا بْيَع وب َنْوُدِنرُي اًدنَه َنْوُدَمَعَتي ْمُهَّنِإَف « ٌةَعاَمج اَمأَ

 مولع ُِلاَعْلا ُجِهِئفَو ؛ هَل اُس ابَمْذَمَو اَول َةَقْيِرَط ملل هذه ِةَواَدَع ْنِم ازدا

 5 هلله ُلَعَج ْذِإ 3 ٌيِمالْس الأ ٍنْيّدلِل ْمِهَتَواَدَع ْنِم َكِلْذَو 0 ةو باب ب ُبْيِدَألَو 3 برأ

 0 ردلأ اًذنَه نورزي ْمُهَو ؛ ٍةَمْوُكُح لَك َقْوَقَو ٍةَمْوُكَُح لك عم مهدالب ْيِف َةيِقاَ هم مَ

 ٠ + تس رار ايام الع اكلك د اتت وی ن وأ غو ةسيو

 شطر ا ََمَحَو « ِءاَرآلآ وَمَس ىلإ مهب هب يهني ايق ارل رم نف نولي

 جارا ىَرأ امو . موو آو ٌيمالْسإل نْيّدلأب لصتي امف « ِتاَعّرَتلأ -

9 

 ْوَأ مِلاَع َوُه ْتْيَح نم هِفْضَو ىلع « مقر َوُه ُثْيَح نم ُهُفْضَو

 . :ro] ا راف ةروس 401 ا م رياك ْتَفَمَل
 ما

 نذل دعوه هلأ دنع اشم



1Y»مَلَقْلا يود » 

  ةّيرتخَألأ ِتاَمِلَكْلَ اي مهتباتك ٰيف َنْوُمِحَفُي ْمُهَق ؛ ست يف ٍةّيسفَ ٍةَقْيِرَط

 ٍرْيِصبْلا ِنْيَعِل ٌرهظُي ي َوْه هنأ ىلع « اوج زرو لشق قوق اک لک دویم

 ِتاهجَو ‹ مهبط د زا داّسَملَا 0 ٤ ْمِهِسْوُف يف ٌيِخْئِر تل عطَملا عض

 َلْوَقَي نَا ٌرداَق َوْهَو (80ه96 ةَرَفرَتلا) : ُدَحَأ تني ِءالُؤَم . ْمهداقِتْعأ يف َيِنيَدلأ ا

 َوُهَو (سْئلاكسَو) « ةَلَراَغُمْلا اَهِناَكَم لل ذآ مْيِطَتْسُم رهو (51: رْيلفْلاَو) ٠ َبْضَعْلَ

 لإ عملا َنيَيُهقاَسَمْلآ وكت نأ شو الو ؛ اَذَكََمَو اَدَكْنَمَو « اونا عاَوْنأ َهَطفَل ُفرْحَي

 . مهو دمو مهبول ناهن ةَقاَسمْل
 ِنْواَهَتلا باب الإ ِءاَمَحُسلأ ىلإ ُهْنِم جلي ابا ُهَل ُفِرْعَي ال ُقِيخَّسلأ دلتا حب اَمَو

 م وس هم تو ےس 2 2 4

 : ءاَضَقْلاَو نِساَحَمْلآ يف اَهَّدَعَو اتسفنأ ىلع بولا رئوزتب نيل مق نحو ؛ حُماَسَتلآَو
 e 8 درو ەم نسا رص .٠ 7 د سك

 ْنِم َسِبتْفَت نأ ُلِواَحُي ةَسْوكْعَمْلا ةَعْيبَطلا هذاَهِبَو . نساَحَملاَو ٍلْئاَضَمْلآ نم اَنيف ام ةَلق ْنِم

 يهو ٠ الع َلَهْسَألا ئه ْثَناَك ْذِإ « مبيع ا لإ ذأ ام رككأ دخت الق « نييينزألا ار
 . ِنِواَهَتمْلا حِماَسَتُملا ٍفِبِعَّضلأ اًنعْبطب لكشألا

 « َنييضْرَألا ٍلكاَشَم نِ رسيا نَوْهَأ اها 2 عر €
2 

 ٌءاَمعَض اال « شاو بَعض اَنْيَلَع يه اًهُدِجَت - الح ولم لك ادا اينو يف نأ لع

 ربا مُه اتئاربک رکا نا وه

 ىلع - عاَمُجالآ الاسم ْدِجَت اڌ نمر

 : دو ٍءْيِش نم كلذ لکو « َنْوُنْوْْفَمَو َنْوُدْلَقُمَو َنْوُلْذاَخَتْمَو

9-9 
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 هسا ۴

 ززا نق یک دك رع املأ هَتكْحِض اًشاَبْلا كج مت : رسل ٌبحاَص ل

 5 د

 محار ةا ِرْيَغ حور ْنكَلَو َنْوُلَمَْيْذِإ ٠ َنِْلِطاَعَ أأ ربكأ ْمُه لِما رت

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



07 
 ادع

 عر

 / یف يي یج
 1۷1 يعفارلا قداص ىفطصم یے ئو 1 ند کلھ

 ١ : اسال ُثْيِداَحَأ

0 

 رسا رس

 مم

 َمَلْخَيْنَأ ىّ ْنَمَف ٠ لا اي َةَدَحاَوْلآ ةَدِعاَقَ i ونت ل نْيَح

 . هيف لعق ةَقتْسَم ذل (5) ْثَبَلَقْنأ () : َلاَقْنَمَو ؛ ُهَسْأَراْوُحْلَحِهِسَأَر ْنَعَد ةَماَمعْلَ

 ۽ يغب نم تاع خب تاج دق « أَلاَ يك ةّيك 5 م ىف ٍةَحَبَمْلا داَستَأ ةّركف تاكو

 سالا ىلع ةع و ةع ْتَسْبَل اهنا د دحأ كش ٠ « سالا ایام رخآ ْيِف يف : ءاذجلا ء ء يجي مك

 لإ ؛ اخس ار اعد ف نف نيل ةر ور د ٍمِلسُمْلا أولا يَ برع يه اي رتا ۳ 0
 اَمَه « ِنْوُبْجَمْلاَو هلْبْألا سأَر عو « ٌيِجَمَهْلآَو ٌيجْنَزلا سأَر ىَلَع ةا ذم یر نحت

 انآ د ذَا مَعَ الو ءمين نڪ امم تلق اار الو ٠ غیب هولا تع اا اًهاَتْئَأَر

 سرلا تالش ّلَحِل هلآ ْتَبلقْنا وأ ‹ تهاڌلآ َلَْعْلا ِتَّدَر وا ّصقانلا َلْفَعْلا ِتََمْكَأ

 . َةَماَمْعْلَاَو شؤُبرطلا ٍلِماَح نود ٰيلماَحل اذنه : ْتَلاَقَو اًيِش ةعيبطلا ٍتَّبَّصغ وأ « ِدِئِلَبل

5 

2 

 E 2 ne md 1 الا ةردس ير نس م 2 ا 2 257 فس
 ةينَدَمْلأ فرعي الو « ةد أ اَلِإَهْجَوْلا ىَرَي الهنا ةعذبلا كلِ بحاَصل ذمو اوّجتحا دقو

e 7 51 72  

 ُنْوُكَياَمَو « ُمُرْسَياَمَو لحي اَمَو 2 تاسو اًهِتاَنَسَح يف يه امك اهليت وهه « هرو ةينَدَم الإ

 َوه َلَعَجَل « ةَعنيطلاب اروع اَوُناَك نزولا نأ ول ىح ؛ ُْنَع ىَبِع يف نوک امو لإ ٍةَجاَح ٰيف
 ‹ ٍناَهْرُبْل يف ُلِِلَق ْصْقَن الو هات هح ان ْمَحَن . .. نرالا اوُهبضُبِل ةَءاّصلب اًرُْع ُهَمْوَق

EIهم  

 ُماظِعْل ُءاَفَلُحْل اًهِيِف ُرَهظَي « ةَيناَمْتْعْل 2 بتنك ْنم ةَدْيِدَج ٍةَعِْبَط جاَرخإي وفات نکي

 ںیسن 7 و . . َنيييروَألآ اوُهبْشُيل ٍتاَعَتُف نيس بال نيب زل اوف يذلا دن واَعَمْلا لاطْبالآو

 £ 3 نا

 م ١975 لوألا نيرشت /ر بوتكأ ۱۲ - ه 1١7098 ةنس بجر رهش Te ¥1 : ددعلا « ةلاسرلا » 2#(

 . 1544 - ١547 : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا



 « ملقا یخو ف

 2 و

 - نإ وعذب اوذَحَأو « توق نم طط لالا هَ يف دو : رسل ُبَحاَص لاق

 يار بلطي (للأ هّمح اتات رن نأإ مشن َبَهَدَو « ةر ءاي رض يف يق

 : نام , اًسابلا ناسا ذأ ْمُهضْعَي ىلإ َدَهَعَو . . . فلألآ َدَمِب (ال) : ُهْيَأَر ناك

 ٌةَعدب هذلَه َّنِإ ؟ هفت دلل فيلا رسولا هت دوت ن نزا ا ١ كنت

 ئف َناَك : َلاَقَو اَشاَبْلا َكِحّض مث . ن ذب اَهنأَكَف ٠ ٍلضألا ِنَع َةَجَرَ تدع طحن

 و قي مر لق ررر يغازل ا یس زبد نق
1 ٠. 

 . نيرو اكرث ْمُهَل جرحت نأ : ٍتاَعَبْقلا نم َنْوُدِيرُي اذَكلَم . . . لحب اَلَصَي يل غرز
 لع هرو بزعل تس ةي يه لب ٠ ةعبقْلا يه كر يف ٌةَعَبقْلا هذه ْتَسْيَل

 ف ملف « َةَنيَب ةحضاَو اًمَرِهظُ نأ ٍبيلاَسألا لك اهي ْتَقاَص « مالسإلآ
- . 

 نم حارا اكَع ٍفاَرِحْالاَو ةَفْلاَحُمْلاَو ةأراتخلاب عيساّيس ُناَلْعِإ يهو « ُهَدْحَو ُبْوُلْسُألا
2 

 ص اَذنَم الإ اهب في

2 

0_6 ù 

 ص

 ُباَي هَل َحَنْفْنأ اذهب ؛ اًَهِراَعْشَو اباي يف َرْهَو اهم رخي ال ديم نم جرح ْيِذْلَأ

 دس أَف الو + ناال همني ذأ يفت ر يرخت نم هن دز وتلا يف ج ورحل

 . . َنْيِطاَيْخْلا ی يَوْم ألا تناك یم « تامل ذده

U: ر ف 

 َداَجَأَف « راسلا ُماَسُحْل ُلَمْعَي ام ( اَلَرَأ ) َلِمَعَف ءاّضقم َنْرُكَي ْنَأ دار ٌفيَس اَنْهَه 2
 ل تأ ُهاَسَع اًذاَمَ « ُصَقِمْل هك ام ص مث ُهْوُمَظْعَأَو سالا مرار َعَدْبأَو

 ؟ اَعْيِوَج َنْوُطاَيَحْلاَو ُلاطْبألآ هُرِكُْي ام

 ادعس ةيفتنم الإ يشل اهخب الأو . ئتشألا ريتا ين كب رغد ل نأ الع بع
 ٍِ ر 0 26 8 هو 2 ا و 00 0

 دْيِدَج ٌيِز يف ْثَحِبَْلَف اَنَْحَب نإ ؟ . . . يِل عّرشأ : ُهَل لوَقَي ْنَم هِرْوُمَأ لك ٰيف ُرِظَنْنَي
 يعدو د ياس

 ال ت ْتَعَرَتْخآ يتلا يه اَنْوَجَو اًنضزأ عبيط ْيِفَو ايف ةَئِماَكْلا ئَرقْلأ نوكتف « هب

 امَجْلَآَو ِةَعَفْنَمْلا يف َةَياَع ءسال َةَدْبل ٍدَسَأل ُرْوُر جِرْخُي امك « اًمَرِهاَظ هلع ام

 ةَمَءالْمْلأَو
CC 5 

 ئرآ الف « ُةَيِدْرَمْلا تيتا هْيَلِإ فق اًدَح دج ِةَعبفْلآ دنع يلو ١ تنش ام نَا ان
5 
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 . ( لوألا م فحشا ٌةَعْذِ ةّيكزتل اندي ؛ ٌةَعذب هذه « ةيدوأل ةّيكزت يلفت ُدِئلقَت لضألا ) )0۱(



 < یعفارلآ قداص ىفطصم

 2 ينم ةَقيَقَح ةَفِص لب يِ ِةَعَْنَم ةفص فرع الو « ٍةَلَكاَشُم عضم ْنكدَلَو داَرْفْنأ عضم هك
2 

 ٍةَعاَمَجْلا ىلإ دحاولأو . سجل ىلإ ْعْوّتلأ هب ٌرْيِصَي ي يذلا يعمل أ كانه نم ٰينضرتعيو 2 Aa f11 e41 so ro qor A o 8 قم تور

 ار e هر 7 0٤ ع 7 1 ع

 . كَل ُتْمَلق نعد : نإ لوف هفت قلا « م ُدِجْسَأَو عكرأَو يلصأ اًمِلْسُم ُتْمَد

 ِرَدْصَمْلا سفت ِرَدْصَمْلا َنِم اَهْوُقَتْشَآ اَمّنِإ « َرْصِم يف اَمْرْسَِل نبذل ُلاَجّرلأ ِءاَلْؤَمَو

 ٍةَفِص ْنِم ٌّدِض اَمُهالِكَو 3 ِةَمْلاَخْمْل نم رم اًمُهالكَو « ِءاَسّنلَأ يف كنهن هنم م جرحي يذلا

 « فلا نييرت يف لوقا نِ اجو لئاف ٌمَدْعَي َسِيَلَو . هم اع ةيقزش ٌَلْيِصَم اهب موق ِةَيِعاَمِتْجَ

 كَ مي نأ اهي ال ةئِفَسَملا بام نأ ع « اهل عاجتخالا يف يأ نِ اهم او

 اَمُه َْنِإَو . . . ّنَمْل ىف ناتليذر الإ اَمُه نإ اَهَتّنِعَو ةأْرَمْل ءاي نأ لع اخ الج ناريل

 ٍةَمالَبْل َنِم اَمهَذَع ىلإ ةَفَسَْمْآ يه مث « َتْيَكَو تيك ال
2 

 بانك ْيِف مفت نا نذل ٍتاَمَسْلَق ْنِم ٌةَفَسْلَ َدِئرُت ن الإ َةَمالَبْلاَو ُةَلْفَعْلا اَمَو « ِةَلفَمْلاَو

 ةَراَعّدلآ يف . . . يف . . . ئف الصف الم ةالّصلأ

 كنهن ١ ٌيِرْصِمْلا مِلْسُمْلا سأر ْىَلَع ةئيرؤألا َةَعِْْلا نأ نم : كَل مَ ام كلوي ال

 اَهْوْسَبْلَي مل اَمْوْسِبَلَنْيذَل نأ ُمَلْعَتَل كَ « اَعَم اهلك هذه نم وأ ند ا سايس را ئَتالْخَأ

 نأ دنبو ٠ ايش أ للتو ةمنركلا زل قالشألا تكي نأ ةنب ء بنوت تم لإ
 e هيو + a 1 252 هدر

 ٍةَعَفْنَمْلا ةّيَرحَف ؛ ةّيرغللا دودخلآ طلتخت ْتَداَك ىح ضْئاَقَيلأ ني ب ةّيِرْصَعْل ةيوخْلا ِتَبَراَق
 ١ 1 و0

 م ر ا ای A ۰ ع
 ى و َدَجَو هنأ لإ : ناب لَ « داو نن َبْاَكلاَ َقداّصلأ ُلَعْجَت الم

 مروعا كش هعمل مكرم عرس كرم ر و را عقم ر رور هع رر
 اًمُهْنِم لكل َلَعَجَو نْيظفللا َنْيَب قرف اَم ُهّنَأ ةكرْضَعْلا ةيرخلأ َدْنِعَو ؛ بذكف ُهَتَعَفْتَم هدعمتم دجوو

 7 رو رەس روو م اوو
 هم رد 22 و ل ى ای رس ر 2

 لْهَجْلا : ةثالثلا هذلَهَو . ِءاَمَدَقْلأ َنْيِدَو « ءاَمَدَقلَأ ةلْيضَقَو « ٍءاَمَدَقْلأ لْيَج لإ اًدوُدَح

 تعمل ٌتاَقداَرَتُم ٍدْيِدَجْلا ٌيِفَسْلَتْل يوقلا مج ملا يف اض يه « ُنيَّدلآَو ةليضْمْلأَو

 . ٌةقاَرْحْلَ وأ ُمُهَوْلَأ و وأ ُداَبْعِتْسالَأ ره « دحاَو

 ري نار , ِءْيَشِب ٌءْيَش سيتي نأ ايب ناک « َنِناَعَمْلا َنْيَب ُدْوُدَحْلا تيرا يتم

2 
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 مغ الق « رع بيتي انو ببسي لباب لااا عيطأو ءور ع عضؤت ني قع

 َدْيِع َةَروَرُم ةهبش ضألا يف ِةَقيَقَح ٍةَمْيَقَح لك ُلَعْجَت « ةَرفاَتَتمْلا قالخألا نم ٌةَعْوُمْجَم 3 الإ سالا
0 

 04 و و 5 3 ملأ هر س 0 2, م

 الْضَف مْ ب لصف رف ىلإ ِةَرْو وُرضلاب سالا جاتحيف « ِهَتاَعَرَتَو هٿاَرُهَأ نم نْوكَت ال ْنَم



 د 1 م 00 Tol <o ر مك

 عف و مهييردمب لود محي دو ‹ ِةَيِناَسْنِإلأ ةّيشخ ذل َدِعُي ْنَأ ُهّدَط مَن ةّيِجَمَه ةر م ندم ن وناقلا نو « السم
 ra * 52 يا م رك اع
 2 دعت نأ ةّيشحّولا هذه

 . اًدَح سمت دخ الإ یه امو « مِلُْمْلآ ر رو اخلا الفا نيو

 ل نق يان ا: صَل زت لبر أ رك م و

 1 م و يتلا نوال مزح ع هت ر انك نضر اإ ؟ رجلا نيت انكتب

 ًَ ل  َناَك اتم ْنِمَو ؛ داملا يف هپ ٌلْصَق اَلَو ٍفرُمْلأ یف

 ريك اَمَو ؛ تعما نم اهغَرفَأَو اَهَرْعْصَأ َنْئ ٍرَخآ دنع َناَكَو « ئئمَمْلآب املأ اَِتاَعُل ِةَماَع

3 

 ۾ تمم ُهَنَكَو ؛ هَل َدَح الف دْعَسَي ال َعاَمتجالآ ناب الإ ِءاَلْؤَم
2 

eس 2 1 9  
 ةو رص ام « الآ ااغ ودم رر ٌيِناَسْنِإلا َعاَمِتْجال ْعَسَي هنأ نم ١إ كلوا دنع

 فر

8 

 دقو « اًنييقرش و يد ذأ ل ال ِةَعَيفْلأ ةَعاَمْجَق r eg هك e هك I Î aio RK) o ي

 وغ و 2 يلام

 رهف ؛ رؤطتلأ ن نْيناَوَق ْنِم ْنْوْناَق ُهّنَأ هسْفن نط يف ْمُهُدَحَأ ىر اًمْرَق ام نأ فرعا

 ُلََقلا اته ْنِمَو . . . سيماولا َّنِم دحاَو ْلَب ٠ سالا ّنِم ٌدحاَو هنأ ىَِإ ظني ال هيا امف
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 ا . ئَوْعّدلَ غارق لَم م رينا ره اَمَو  َةَعراَمْلا ى اءَوْعَدَل

 . بةس ٍناَسْذ لك نط ْنَأ لالا يف ام حيف فَ ٌنكلَلَو « َءاَييْنَأ سا

 ُنِطْنَم الإ َرُم نإ « ةئيئؤألا َدِئئَدَمْل ٍلئاَذَر ْنِم يقر هور امم اريك نا ملغاَو

 ناَعَمَو ِناَعَم هتْحَت اَمالَك ئَرَتق ٠ تلا ي ملک اجلا عمت ذلو « ولج يف ٍتاَوَهَش
 . اًهِتَعاَس َةَقاَمَح الإ عئاَجْأآ ريغ دع اَهُدُعَي ال ورو

 . الأ نامو اَنيِمْوَق نم ا َءَدْوَأ اَم اَُمِهْلُي

 اما

 كنب

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 1۷٥ يعفارلآ قداص ىفطصم  ےیوزا) ب یکی

 ار اتم (اًدْعَس (اًَدْعَس) ن م

 ذآ ت وقس يت نيف وع لَو . ةا نيج نني ت َداَكَو

 ِهْيَدَي ىَدخإ يف الَجَر ُهْتلَعَج ْنيَلَأ ة نب ل نقلا اك نس كأ + اه َةَلْعشل

 ِتاَمِلَك نم ِةَعّللآ ِسْوُماَقَك دالبلا ِهِذَه ِءاَمَظُع ْنِم َرُهَف ٠ ٌةَرِجْعُمْل ئَرْخألا يِنَو ٌرْخَّسل

 يشل مو تقع نال دع هلم اإلا یت کو شرق يوت لم لي مل

 نم يل تلم ْذِإ « تابعا اهُهبشُ ال ةف هدي ليفت لِ ُتْعَرْسَأَف « ٌةَوْدُ ُدْعَس انَءاَجَو

 . ٍدَيْلآ َكْلَي َْلَع تَعضُو َنْيِح زيزم اَهِبَطَو ئَلِإ تََجَرَوةّيِفنَم ٿا اهنا اهحّرَ
 دي لبي َنْيح ٌرْعْشَي « ُهَتَمَظَع اكرْدُم ُه َرْدَق افرا يب اراب ناك اذ َميِظَعْلآ لجو آد

 قرح الانا ويف يف دج 9 ء اهي يبل ديلا َكْلَب ْىَلَع ه ٌةَدْجَس هجو دس ئاك هب

 اذنه ّلكَو ؛ ِنْرَكْلأ ْيِف تضم هلبف نك ٍةَمْمَّلِب ْمَلاَعْلا هُصْخَيَو « ِدْوُجُو رس نيَو وْ ن

 سف نِ نوَ يذلا ىتطملا ثم يِرْوْعُ هيَلَع ثذزَو « دعس دي يفت يف نأ نسخ دق

 . رص هيس ليي نيج ٍلطبْلا
 مانع اًهْمَحَنْنَو ءُدْمَف 0 ا

 مالا َكِحْوُر يف اك َكحْوُر يف اََباَوَج دج « هلك ُههْجَو اَهُحَرْشَيَر 03 و

 “م 7 لوألا نيرشت /ربوتكأ © = ه ۱۳۰۵ ةنس بجر رهش ۱۹ « : دلعلا « ةلاسرلا» (*) ٠

 . 1591_15١7 : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا

 . اخص ُةَءاَج : يأ « (ءابلآ ديوشتب) هحبص : لاق ()

 . « َلُجّولأ :  نم الدب ١ ٍلُجَرلآ َنْبأ » : ٍلْصَألأ يف )۲(



 6 ملقلا یخو ) 38

 لامك هناك ماس هَ ل أر مسبب َوُمَو ٍدْعَس ىلإ رعت اَذإ سالا نم ُلُجّرلَ
 هدْؤُجُو نف ُبِئَيَو شتیک بف ١ يني ءب لم لص ينط ريَ اتي ناگ نحيف ٠ عاري
 لجل نَا َوْيَغ . امم الع وأ اعر وأ اًباَجْعِإ وَ اًبَرَط وا اَحَرَف ْنْوَكَت ةيلاَع ةبثَو حولا

 نا ىتنم نو علا ةيمطشلاةتكخض فحش رقد رفح خر لأ نإ هقكشلا ب

1 ef fF aا مل سفن دلل م هك  

 و قحا اذل لر َهَرَم اًهّنأك « ةّملكَتم ةّيفَسلَمْل انينال كلي ْتَرَهْظَو م 14 م 2 ر 3 ر ET م ع 8 م
3 

 ةف ةَح ُدْيَغ اذه : لوقت

 07 منك « اهمالخأ ُلْئالَد اَهْيِف ِنْيَعب الإ ين زو رام لج نك ےیل هلأ اَدْعَس نإ
 Af هو e ذك كنك و نو دو يعكس 2f ياك عموم 7

 ؛ كرظن ٰيِف نؤكي نأ لْبق كركف ْيِف ناك ُهتْيأ تنا اذإف ؛ ِناَسْنِإ ٌصخشال ةّركف صخش

 وب ُنِمْؤُت ْيِذَلأ َكاَذ ُرَخآلَآَو ءوب ر منت يذلا اذنه اَمُهُدَحَأ : هدب هَذه تنا

e72 7 5 و 8  TT۰۹ 2 و 2  eمدع عج  

 ادب رهف ةلزازل ر ؛ قرح قرتخب لب شیب سخت ل ةيهتلشلا رجلا يرقبع
 ُلْوْفَت قالخألا نأ اَهاََْم يتلا َكْلِي « لولا ةَحاَرَصَك ٌحْيِرَص ؛ ُهَلَْح اَم جر ادب َوُهَو جَرَ n ر  ل

 . ةاّيَحْلَأ نم ْئَنْعَمْلأ اذنه ا

 نم 2 اًمَلَق « ِهراَسَي ىَلِإ اًشاَبْلآَو ُدْعَس جو ةَراَيَرلأ ٍتْضَقْنَأَو : ٌرّسلأ ٌتَحاَص َلاَق

 « اًدْئِدَج اَبَقَل ِةَلْوَدلَأ باَمْلَأ يف لجل اَذنَه اَز امنا نت اي ہشآر : ْنِل لاق ِهعاَدَو

 ؟ اشا اب ره امف : ْثْلُق ؟ ْثَقَللا اتله ات ام ٰيرد تأ : َلاَقَو كحض

 ۴ ةر o? ei r ea no رس ے8 يع كك
 ٌرْعْشَي َوْهَو الإ « ٍدْعَس بناَج ىلإ ْنْوُكَي ِةَلْوَدلآ هذه یف (اَشاَب) نم ام یب ات شاو : لاق

 َرَصضاَقَتَو < « مِيِظَعْلا َلَءاَضَتَو « ٌريبكْل ُهَعَم رغ 7 هَ اًعَلْبَم ِةَمَظَعْلأ َّنِم غلب ْدَق لجَر اذنه



 1V يعفارلآ قداص ىفطصم

 ْمُهْنِم َدِحاَوْلأ نو « ٍناَلْفَو ِنالفَك « ْءاَمَظُعْلا ِةَمْوُصُخ نم اًماَوْقَأ كرت َتَحَو ْمَعَن ؛ ُحِماّشل
e2 م يس ا.ه يس هوست د  

E O OE 

 الا اذله تحت يَ لك يف اهلذف نو دب ال ةا ةف عض هَ

 ‹« ُكَسْمَت ال ةلسرم ةوف رهف « سالا ىَلَع ِءاَوَهْلأ ين j ٌرْشتْنت ةَريِبكْلا هسفت

 . يب اه لاحم ا ةر
 م حا
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 يرث ال بزعلا ناديت « ةئألا وه نف حا ؛ةرذم دي ال صاح يهل عضو اذن

 1 زق مل يه اهو انب جرو يارا دا ف دنس رنا + ئرخأل ةنكمألا

 ب تر 1 اهطالغأ ٌحلْضُتَ 5و « ةَساَيَسلَأَو َنْوُناَقْلأ َُّلَعَبت هيف ثّيقب ؛ هيف ْثيقَب ْلَب ؛ هم

 َسْيَل اَم هيف نال ؛ َءاَيكْذَأ اناَك اَمْهَم َلاَجَدَأ ُرْمْغَي ُهاَرَت اَدنَهِبَو . قيقا َتِنْوناَقْلا اَهلكَس یف

 ِاَوَن عج نِ هارت وه امأ « اَهيئاَعَم يف ةا يشأ هيزاَج لإ َنْوُرهظَب ْمُهاَرَتَو « مهنف
 ةيِتاَعْلآ جاوم دالا مطالب ret و 1 2

 ٍرصّنلأ دك هَر هتاَملک رضعبل لعجتف تف اًناَيْحَأ ومَق ْيِف ملكت يتلا يه ةر ٌةَرْوَكلأ كلير

  eم سس 1

 ةَرؤكذم ةّييرح ٍةَعَفْوَم ةَرْهشك ةَرْهشَو .

 َةَعْرَن ْتَقَرَصَو « َلْسَتلآ ةيهكإلآ ٌةَردَقْلآ نم َِ رح - ةر اّبأ َنْوَكَيِلَر َراَبْخْجْلا َوُه ناک اَمَلَو 2 e ت omc رع هك
 ر 7 55 هام 2 8

 مث نم يح لن يه مزمور اتع اند « نرالا مِغأ نب ين ةا
a2 

 . ِاَبْأ َلْوَح رازي اَدَسَأ َنْوُكَي اَهَعَم داَكَيَو « ٍةَمْيِظَعْلآ
 « اًيساّيس َبَلَقْنأ اذ ُهّسْفَن ٌدْعْس َرَكْذُي ْنَلَو دعس عم نْوْكِرصِمْلا نزم اسلا َرَكذُب ْنَلَو لام

 َوُه اذلَهَو « ةَساَيَسلَ ٍلْجَر ال ٍةَمَواَقُمْلآ ٍلُجَر ناک َوُه َنآلآ يللا نف ياكل ناكل 1 نإ
 7 م 5 2 ت صا

 كو هيَ زفت مَ نإ « ٍراَصِيئالآو وقال هذ هدْجْوب ألا روب اًدْنَس دعس نأ يف بَل

 ٍلِماَح ِناَئْئِيْطأَك هَِمْييَطب وه « ٍةَمَواَقُمْلا ميِعَر ىلإ ِبْعَّشلآ ناتنمطاف ؛ ٍءْيَش ْىَلَع ْرِصْقني

 . مجالي ىلإ جالثلا

 ٠ ياو ْحَسَنَف ؛ ِةّمألَأ هذهِ ةَمَواَقُمْل داس َنْوُكَي نأ يف َحْلْفَأ ي ذَّلَأ وه ُهَدَْحَو ٌدْعَسَو ومده ار ل 58

 ٍساَسْخِإلأ ةو هيف هيف « ةَمْيِظَعْلَ هلاَمغأب ٠ باَجْعإلأ ْىَلَع ٌبْعَّسلأ َلَمَحَو « َنْيِناَوَق َدَجْوَأَو
2 
3 
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 هِلَبَقَتْسُم قرط ىلإ ُهَعْفَدَف « رئاغصلأ نع ةَرْيبكْلا ْيِناَعَمْلاب ُهَفَرَصَو « اًمْيِظَع ُهَلَعَجَف ِةَمظَعْلِ
 0 سرا 0-0 - - ےک کر 2 تر 5 5

 ةَسْئرَمْلاَو ئار بزعل َكِلَذ ماد ام ةَمَواَمُمْلاب نکو ءةَسايَسلاب ايخَي ال َقْرَّشلآ اذنه َّنِإ

 ( يتلَحْلا اذنه ْيِف ) ة ةَوَْل ِةَبْلَّصلآ اًهِماَظِع ٍضاَرتعأب الإ ي ٌئشْحَوْلا ٍقَلَحْلأ نم صلحت ال

 سفت ال ٌرْيِزَوْلا يه َةَفيِظَوْل نوح ٠ ارزو هَنْوُلَعْجَي ريك يساَيِس ْنِم ٍقْرَلآ ْنِف مَكَو

 ُهْنم اعف َرَثْكَأ ْتَناَكَل , يسرك یف اَمْوُبَّصَتَو ِةَبْسَح ىلع هبا اوعلخ ول َْتَح « رْيِزوْل
 هْنِم اًرش لق اهنا « ٍةَمألِ وم هد وسو ر

 هدم تسي  يكشلاو وتاب والاد لَم وَ معي نأ َنْوَضْرَي سالا لَك < ‹ ب اَي

 . َبَلْضُي ْنَأ ْئَضْرَي يذلا ٌيِساَيَسلآ يلا َوُه ْنَم : َةَلأْسَمْلا ّنِكنَلَو , ِقْرَّدلآ َةلأْسَم ىه

 ىعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 6. 4 ےس
 3 ١

 كو
o1 4  

1 
 كا

 « 19171 ِدَنَس یف ةّيدْوُأ ْنِم اَضاَب ُدْعَس َّعَجَر ال : اق ناب )ر ثا يئ

 لب نم ءْيَش ىَلَع نِ ِءْيَشِل فالي ال « ويَڪاتَج ڌم ڙياط اها هِلايفينمأ يف ألا تن 3
 3 2و و

 شير ْيِف ةر دْوَجَو ة ةَلاَحِتْساَك ل دوت ايسا نب تاشلا ينكر هلع رم ل

 ٠ رش

 حا
30 

 مح؟ اطل

 ۶ ذأ لع ا
 رضملا ةَسايَسلأ َبْوُث

 ا têt ىم ةعفرف « يلَحلاو ٍدْيِدَجلآِب اًمِئاَد عقرلأ ريك ة ص
Cn 

 ةئسلا « م ۱۹۳١ رخآلا نيرشت /ربمفون ۲ = ه ۱۳١۵ ةنس نابعش ١7 ۰ 11/4 : ددعلا « ةلاسرلا )*( ١

 . ۱۷۸۱-۱۷۸۳ : تاحفصلا « ةعبارلا



 1۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ‹ َنْيداَعُمْلا نم ٌةَعِباَرَو ‹ َنْيِلذاَخَتُمْلا ّنِم ٌةَتلاثَو « َنْيحَعَتْمْلا نم ْئىَوْخَأَو « َنْيِضِراَعُمْل

 ٌعاَقِرَو ؛ فالخلأ ةَوْهَشِل َنْيِفلَتْخُمْلاَو َنْيسف ةاَنُمْلآَو َنْيِدِساَحْلأ َنِم ٌةَعباَسَو ٌةَسِداَسَو ةَسِماَنَحَو

 . ايوب الإ بقي ال يذلا وَلا اندم نأ بجعل نِ نق ملت ال ام ملت امم كلذ غب

 . َنْوُفَِتَي اهلها ُداَكَي ال « فلت ُداَكَ ال نَا ةعيطلا ِهِذَهَو ؛ ٍةَعْرْس لَهَا بَل
 ٤ سواك سس 3

 مل ُهَن أب َداَقَك « ٍةَلِماَك ِةَمَأل هم ةَماَركْلا َعْجَ برو نم جر ذل هَمَحَر) ادعس كَل

 م
 َبَهَّدَو ‹ عرعر ْمَل هاب تابت يلع لدو « مره مَل ُهَّنأب َرَصَنأَو « ىلا نم ايش رسي

 ملأ ج ه ٌةَرّْلا ِتّناَكَو « ُهاَقلَتَي يذلا َرُه ٍبْحّشلآ نامي َناَكَف ؛ َةَمْئِزَعَو َةَلْوَص مَجَرَو َةَلْوَص

 ِتَقَمَتأَو يلع نرغب ايش ُصضارتغالا دج مل اَهْلُك للملا ٍتّلطبَ ‹« هب لفتح

 . ةر اتوا « ةرذُق نف متم ةا ا ثانأل

 وس َوُه َرَخآ عو ْنِم اَلاَمَك ايف لمي هلال تمسح دع اا ویو . لبا ريشي مک
 ةَعاَجش ْرهْطُي : نكمل ادِبَملا ةساَمَح ميل كلَ ْيِف ٍبْعَّشلآ ُهَساَمَح ْتّناَكَف ؛ ِراَصيْنالَآ

 ُتِبْثُيَو ؛ يمض دعو « ةلرصلا ةئشَو ١ صالخإلا ةي يارا قزق وبكل

 « فض مَ او نارا حرفي اًيساّيس اذاَتع ةا م حر َناَكَو « هاب ةف رها ةر

 « سيلا َْلَع ادر ٌءاَمْج الا نا« ضقت مل ارو رب رت ادج جاتك

 ۰ . ٍفْعَّضلأ ىَلَع اًذَر ةَساَمَحْلَأ ِتَناَكَو
 ر رر مو 2 0 8 ملا هه

 ِتَلَرَت ولف ع ْذِئِمْوَي ْنم يقتسملا ادار ولك ٍبْعَّشلا ْيِف ِةاَيَحْل ٌةَلْوَص ْتَمَعَبْن

 ؛ اَنْيَش ُهْوُداَّز اَمَل - اَدْعَس اودي | موشي ٌعَمْسُي ِةَلِجْلَجُم باس يف ِاَمسلا نِ هكا

 ا ةَملَكْلا هناك هل وذم ُنْيِدْصَتلآ َناَكَو « ُةَديقَعْلا هَ ؟ ِبْوُلقْلآ َّنِم ُهَلَحَم ناک ْدَقَت

 نب كلَ لَك نف للا اكر « نعْنبطلا ُثِعاَبْل هلاك هيلع ََقْوُفْوَم ةَعاطلأ ِتناَكَو

 عَ ِراَكْفَأ ْيِف ٌرُمْسِ هما َُرْوُص اَمُهْنِم الك نأ لبق

e نإ 0 

 . < ُضرَتْعي ايش ١ : ْنِم الب « ُضرَتْعَي ام ١ : ٍلْضَألأ يف 220(



  « Aمّلَقلا يو «

 « سلا ةَحَماَسُم ْنِم ئأَر ام ىأَر ذقو ةَرِهاقلا ّنِم اشاّبلا عجرو : لأ حاصل قوا 0 تر مد دوم ر ا رر

7 

 : َلاَقَف « ةاَناَعُمْلآَو ِساَرِمْلل ِبْعَّسل داَدْعِإَو « ٍةَمِلَكْل عامو ‹ ِدْهَمْلَا ةّكص

 ير ع مز تب مق لاجل نبأ كن يق قو
 ب مضت ام ميِظَعْلا لجل اذل بص ذك . هوقو درناو ةرهشلاو ذ مَعَ ةَمظعْلا يف رتخألا ملا

 ا ةَيِمْوَ رو اَهَمَقَدَو « ضف ال ٍدَحاَو عَ لع اهلك ةَمألآ م عَمَجَف ٠ ةريبك ل َبْرَح
 . ملاح ْوْرْجَمْلا قزعْلآ رؤي امك روهي ةَسايَملَأ َقْرِع َلعَجَو « فتحت ال

 اَلَو . ةَعاضإلآ اَمِإَو رخآلا ىلإ مزا اإ : امه تلا ال نييس َنْيَب ةمألا وذل نإ
  ٍةكَركْلا مفدنم « ةَعيَطلا يوم « اًيَح اًناَفوُط : زيا رهط امك نتا قي ذآ الإ مز
 ةروس 1١١1 4 يبلقأ ُهاَمَسْننَو # : نْواَدْعَأ َلْوُقَيَو ُرمَألا ئَضْفُي نأ ىلإ « ُهْضِرَتْعَي ام َّ 6 اًرِماَغ

 . ٤٤[ : ةيآلا /دوه

 ‹ ِةَقْنلأ يف ْعْيِمَجْلَا ْيِوَتْسَي َنْيح « ْمُهَنِب يح همش هناك هلأ ر ْعَم طولا ُلَمْحَي اذه
 موني ةَعاَمجِل ىق اق ىَقَي الو « ّيِحْوْدلا ٍفطَعْلا يف ٌمِيِمَجْلأ ُكِرتْشَيَو « ٍلَمألا يف ُميِمَجْلآ راي

 عم لمعي َنْيَح ناب طولا لمني اعر ؛ نيل تحاول ولا رق شو نب ع

 یف هَل َلَمَع الو « ِة ةَساَيشلا ٍتاََضَفِ الإ هَل ناش ال اسايس ابذ اَئوبَسْحَي اَنْواَدْعَأ ناک
 رب ْمُهاَرَأَ « ٍلختلأ َنْييَط مولا ُبْحَّشلآ ْمُهَعَمْسَأَ ؛ اًهاَوْلَحَو كة اَهِراَمْثَأَو اَهراَمْزَأ

 . ِةَعِيرطلاب هَل يِ ئَوْلَحلَو َرطِعْلآَوَرامَْْلاَو رام
 اًمِكاَح ّيرْضمْل ناو ءطَقَق اك نما وعان وبلا ننال نر كك

 اقلط اف « همس نياق ذأ نيس هرنُع وم نِ دَعَا ىلإ ةئيطَولأ هلا دَ ال امركم و

 قالا ُنحْلأ َنوُكَي نأ اوُحِوَط مث ْنِمَو . اًهَِبفَتْسُم ئف مهيأ iL رضاح يف اَنَيِدي

 لومي نَا ارج ال ّيِرْصمْأ َي َيِساَيَسلا َّنأ اوُبِسَحَو ؛ لعل ذهل انِسْفْلَأ يف اات اًنَح هسفت يف
 ام اذإ هو. اتا یش هب كلو َتْوَمْلا َسْخَي ال هئ نم : زوالا ٌئيِساَيْسلأ ُهَلوََي ام
 ذأ بب , هيأ خيرات ىّلَعو وم ئَلَعَو سفت ىلع بلح ر راَمْلا َبَلَج اَذِإَو « ُهَدْحَو َتاَم

x 

 تک
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 ۸۱ يعفارلأ قداص ىفطصم

 10 رغم (ال ) ُلْوَق نكي دق اذلَه للم ْيِفَو ؛ اَهَلاَق

 نحن اًنَاَمد نم 0 راَثلأ مويا ةَكَرْعَم يذ يه اَهَر

 ٌةديقُم لوت نأ ئَضَدَت ال اَهّنأ لغت « راّمّتلَأ اذنه اذه ىف « ِءاَمّدلَأ هذنَم ىف تراث دق َنْيَيرصمْل

 . 0و ب

 ا

 همان ةنوحاط ةيرخشسلا ْيِف هبي ب ا ویا ازرع مَ ؟ س ىلع اضع اا ْيِرْدَنأ

 اجيك ... اهتحطتل ةا عن بح لإ اهل ُمَدَقْت ال ی ٠ « زارط رخآ ْنِم ِتالآلاَو ِتاَوَدأل
 م جدر 3 ص 0. 5 5

 . ةا أرهت ٌباَبْسَأَو ٠ اًهِباَبْسَأ نم رك
 زسا اَذلَه يف َنْيِيِساَيّسلِل یر اَمَق « وِماَرِتْخَأ ْىَلَع اهله ْنَم مالم رتخَت ال ةّيرؤأ نإ

 مث« يرش بنش لک يف ة ٍةَساَمَحْلا ِءاَيْحِإ ْنِم ةدِئاَمْلِب ّدَرَأ لَو ئَوْقَأ اَلَو َلَصْفَأ الَمَع

 وف يه < ةريصبْل ةو ُهَمِئاَّدل ةيْحَّشل ٌةَساَمَحْل ِهْلاَهَف ؛ اًههْيِجْوَت نْسحَو اًهتطاَيح

 عجب ليسو كلذ غب يه ٠ لبق نأ جم اإ ديلا فو ١ هي نأ بج ب اَمِل ضْفَرلا

 نوحي ابو ٠ سلب فل يرو « قالَْألا يف ةميزعلا رارفإو « نالا ماكو « رثألا
 ص2

 . اًهْيف َلْدَبْلاَو « اَهَل َسْمَحَتلآَو « ِةَمِيظَعْلا لاَمْعألآ َكاَرْذِإ ُهَدْئِوْمَتَو نجل ٌءاَكْذِإ

 0 - o ربى ربا 20 “ت ا س ےس 0 o aa ےس 2 2
 م . حقو « اَهِرْييْذَت ُءْوُسَو « يق 03 | ْيِف ةّيبغْشلأ َةَس ٍةَساَمَحْلا ُفْعَض الإ ايف للملا هلع اَمَ

 ؛ ْمِهنُنفَو ْمهِمْوَلُعَو مهتَساَيسَو ْمهِلاَسَأَو ْمهِماَظِن نم نرالا ٍنَع ذأ انو ؛ اهتسايس 8 6 j 7|7 o offer o e.e “ofS o و چ ر لع

 ٍداَدْيِيْسأَو ةَحلصَملاب درفتَو لكاَوَتَو لاَمْهِإَو ٍلْوُمْح يف راغل اًنحْوُرِب كلذ لك ذخأتف مو ممن ت لك هك لكم مفرش ىو a 0 3 سرج هد 2 و عرس

1 
 ِةَلْخَتلاَك ٍدَحاَوْلا ِءْيَّشلأ يف ْمُهاَيِإَو نحن اَذِإَو « ممر اَنْيِدْيَأ يف مهراد اق ٠ يَأَرلأب

 . ٍةَرْهَر ىلع لَ
 ْيِف اضن ُرُسلآ َوُه َكِلَدَو « ْمُهْلاَمْعَأَو اَنْلاَمْعَأ ُفِلَتَْت اَدَهِبَو « ةايَحْلا ُةَساَمَح ال تسل

 ءم نِ اَمُوْحَنَو قدا حاصلا ُحاَرصلآ ُنُْكي د ؛ ةف الك اسامح رك َّن

 نقلا يِ َدَهجَ نأ ربعي نم اون « ايف ِةَنِكاَسلأ ةعْيبطلل اًسنقْنَت  ٍةَعِراَمْلا ٍرِهاَظَمْلآ

 ٍتْمّصلآ نم جزر اهب نامل قلب ٍمالَكلا َنِم ٌعاَوْنَأ ان آ ْتَناَك اذه ْنِمَو . موتو

 د5

 . ]م ةْنَس يف ناک اَذَه ڏه نَا ير هلأ ىسي ال ] ()



 باّرخألاَو ِسِلاَجَمْلا يف ُرْوُدَي يذلا َّيِساّيَّسلا ِءاَرْهْلأ اذلَه ْنِم ريك ُهْنِمَو ... ُرْيَغال و وق
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Eت رس ها نلف نو قب يآ ياعم ىلع لب ؛  
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 يعفارلا قداص ىفطصم | اطنط
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 )و رە لا

 يبو 2 هم 7 ص ےس

 َبَقاَرَأ ْنَأ ۱۹۲۲ هس ِةَمْوُكُحْلا یف ْئلَمَع ضْعَب نم ناک : اَشاَب (م) رس ُبحاَص َلاَقَو

 ماا يف َتَنَقْْمْلاَو َبَرَطْضُمْلا َفِرْعَأَو « َداَصْرَألَو َنْرْيعْلا َّتْبَأَو , ٍتاَنَكَسلَآَو ِتاَكَرَحْل

 يهمل ٍدِصْرَمْلآَك ثنكف ؟ عفوي اَمِل ةَرداَبُمَو « ن نمألآ ْىَلَع ٌةَطَفاَحُم « ةئخملأ ٍلِزاَوَنَو َو نتف

 . ٍلِزاَلَزلأ ٍتاَكَرَح او

 ْنِم ٍناَلُمِب جرس ب ٍلِزاَلَزلأ هذه ْنِم َةَمِجاَر نأ امو انْيَلِإ ئَهتُ

 او رنک لو وتل نعش لو قو ی د م ل

 يف هَل ةَدْيِكَمْلا هْيِجْوَتِل َتْفَوْلأ ْنْوُنَيحَتي ي ناو « ِةَماَعْلأ ِهاَبْشَأَو ةَماَعْلأ ّنِم َيِمَدآلَآ رابع
2 5 

 مقالا ٍروُهْمُجْل اذلَه ْنِم سرْفُمْلآ اًهِلْكَش

 ٌّقَحْلا فصنب ْئَضْرَي ال هلال هلك علا ءا دي ُدينَع سايس لحرف اذه ناف اما

 ةنسلا « م ١975 لوألا نيرشت /ربوتكأ ١9 = ه ١768 ةنس نابعش ۳ « ۱۷۲ : ددعلا 4 ةلاسرلا » (#)

 . 1547-١584 : تاحفصلا « ةعبارلا



 AT يعفارلآ قداص ىفطصم

 مَّلكَي نأ ُكِلْمَي الو اَهْنَع لوحي الق ؛ ٍبِيَْلا َنِم هِناَسِل ىلع َقْلُت اَمنأَك ةَساَيسلآ يف ُُمَمِلَكَو

 وحلا مَ رهف اوان ام الإ ةت ال موق يف هَ تْوَصب بَ ذو ٠ َُّلَكَتي ام الإ

 الُجَر ناك ْدَقَو . ٌرِصَتَي ال هلال ايي ال مث ٠ ٍلِطاَب ُرْيَغ ُهّنأِل ُتْوْمَي ال : ٍبْوُلْغَمْل

 : ديت رتب سافل ذات رتب ني رم انف اقف لَ ار ٍجاّمَوْلَأ حاّبْصِمْلَاَك

 نال نکو ء قذص ُرْيَغْدَتأِل ال ؛ ُهُقْدِص وْيَلَع دري ب بَّذَكْمْلا َيَبلاَك ُحنِرَصلا وخْلآ ةأر کرو

 . مئالُم ٌرْيَغ ْرَأ ء اطَتْسُم ُرْيَغ
32 

 الت اهل عات ؛ اال 07 ؛ اعلا رت اا نورا نحت اا نیو

 ىلإ اومن دق
 ةقيقحلا عفد نم ى ب يرن وقفا نب رثبلا لع ریل !) 5 ؛ اونا

 . داش نع نات بوت و « اينالا نع اتينا نب نكر ٠ يعل

 َءَرانملأ َوُهَو ٠ ُدَدَللََو ةَمْوُصْخْلاَو ُةَوْفَجْلآ َرْهَو « ُحْيِرْجَلاَو ُنْمَطلَآَو ُبْلَدلآ َوْهَق

 َرْكفْلا تعبي ِءالَقْعْلا َنْبَب ُلاَدِجْلآَو . طز داق رق كلر هذه َوُمَو ؛ ُلُماَحَتلآَو

 اني ٍمِيِظَع ىلع ُهَرلآَو « سلا نإ يهيم َقْلُخْلا ُحِنِهَي نحت ايف هو « حلا لإ يهي
 اطلب يَ اًنَدْنِع إَطَخْلآ ُفْشَكَو ؛ يأرلآ نفث ىلع ال ساكلا ف دهم ىلع هاي ناک
 نم كلا بالنا َِِلَع امُداَسْفِإَو اًهيِحاَص ْنِم ِةَّجْحْل أ[ ُباَلتْسآَو ‹ بارلا يص ا

 . هم ِهدْرْطَو وكلاَم

 ص

 و

 ةّجح داهطضالأ َناَكَو « ايف ةَعْببطلأ ٍلْوُصَأ نم الض ِةَرباَكمْاَ مَآ ناك مث نيَو

 لك رتا ىَتَمَو ,وسفنب ُيضْهْنَي ال ْيِذْلا لبلد اليت تاَنَعِإل َناَكَو  ِةَرِجاَعْل ٍةَجْحْلل

 زب الإ ٍةَمِلَك ىلع ةَمِلك در ال مرج الف . . . ٌقَحْلآ ىَلَع اًوْوْطاَربمَأ هَسْفت ٍناَسْنإ
 ع

3 E 3 نت 

 ٍلُجّرلأ كذب َنْيِرِمَتْؤُمْلا سْوُؤُر َمَمَجَف « اشابلآ ْىَلَع ٌرْمألآ َرْبَكَو : ّرْملَأ ُبحاَص َلاَق
 ةليضَق نإ : لاق اَمِيَف هَل َلاَقَو 2 ةَمطالُمْلَأَو دوسلا ّنْيَب هلق ' . * ٌلْمَحَأَو 5 لأ

 حْيِجَص لَك َّنِإَو « ٍلْئاذَرلا ىَلَع اََتََعَو اَهَطْفِحَو ِةَلْيِصَمْلا ةييزت ُنَمْضَت ت نيل یه روهنُجل
 يف َةقْيَقَسْلأ َنُلَبَْب نبذل ْمُه ِءالَقُعْلا ريع َّنِإَو « اًحْيِحَص ُرْوُهْمُجْلآ نُكي ْمَل اَذِإ ادِساَف نوک



  ` Afملثلا يخو «

Ga a ےس امل مهنا ْمِهَِلَع مخ تو ْمُهلداَجم َتْبَهَ نوَ ء رَ موي يف اهتاد يِ اهتوضْفرب مٿ مؤ - 

 . ِنْيَدِض َدحاَوْلآ ءْيَّسلآ لَعْجَي نْيتمَز َنْيب ُلِصاَمْلآ اَمنأَكَف . . . سم َناَك اذنه : اَلا

 َلاَقَف . يأَّرلأ ٰيف اتيلَع جراح نإ : ُلِئاَق ْمُهْنم َلاَقَف ؟ ٍلُجَولَأ ُبْنَذ وُه ام : مُهَلَأَس هٿ

 « ٍناَنيجاَتلا ِتَفاَكَت ذم ؛ هئوُفِلاَخُت مَآ مكا َوُه مُكَفلاَُي نأ يف تعما َّنِإ : اَشاَلآ
 ّقَحْلآ اذاّه لم هَل نؤكي نأ َنْوُد يأَّرلآ نَع هدر ىح كَل َلَعَج يذلا اَمق ؛ ٍفالخب فالخَو ر ۹ وك سرا وو و سا عر كم ى سو تعم

 دارا ر أ زف يأ ني ِةَرَكْلا فْوَح نإ ! يياقيضأ اي : اشابلأ ناق . ةرفكلا اإ : اولا
 هتف ِدحاَوْل , هْيَيِجْلَأِ انتا ِتاَهْيَنَج ةَرْشَعَو؛ يه هيأ : ب یف :َْنْعَمْلا أَوْسَأ ره

 ! ْيِئاَقِدْضَأ اي ٍشْوُرُف ةَرْشَع َلاَح ْتَسِيَل هذه نأ ديب ؛ ُهقرْفَتْسَت

3 

 ٍهِرِهاَظ يف رمال ناك اذ ْنِكْنَلَو + طولا تادف ني وص يلا علت نإ رک

 هست ْنِم ٌمْوُسْحَم ٌلاَدِج كلذ ؟ . . . ٌةَندْمِمْلا وأ اًضَعْلآ : ُلَوْطَأ اَمِهّيَأ يف ٍفالْخْلآَك هنطابو

 ةهج ْنِم الإ َةَماَمْلآ َيِناَعَمْل ريع ال ْذِإ « اَنبرُلُك يف َنيبقْرَّشل ْنْحَن اَئِلاَدِحْنَأ َساَسَأ نإ

 رت ال مف « منم اتينا يف ات بحت نِ الإ لاجل لاح رمت ال مم « لاجل ةا املأ
 انيضْوُي ال ذقَو « ُدِجْلآَو ُنَحْلأ الإ ايِضْعي ال ذقو « اًئْيِضْعُي ؤا اًْيِضْرُي ام ةهج ْنِم الإ انَسْفْنَأ
 ُبَضَْن اَمَو ضر ام الإ لاب ال الو ٠ نراها لطابلأ اإ

 اًمَح اَيَأَ ْمُكضراَحُي يذلا يرل نكي ناق « رح ريغ مک ريغ ازل نا يف اذاَرخأ منل

 يذلا نحل ناََرب َوُه الطاب ُهراَهْظإَف الِطاَب ْنُكَي ْنِإَو ؛ ّىَحْلآ ُمتْرَصَن دَقَق هذا مكرو

 ْنِإَف « ٍلْدَعْلأ راَيْخأ نم مسا ْمُندَرَجَت اار رنا ن ن اان ودر نو : يلع مش

 نم ِةَفْيِحَص نف ٌةَرَظاَتُم يرل ا َنْيَب ْتَماَق ! ةَداَملَأ اَهْيَأ اَوُعَمْسَأ

 بنك « لاَدجْلأ ُهَمَعَكَو َةَّجَح اًمُهَفَح رجع ال « ةع تالق نف اجت , فشلا
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 غال ني السي نأ ىلع اقنع انو ايف وصرت م اف « َةَمْيَقَس ْتَءاَجَق ةَرْيَخ لآلام

 هَل تلم مات الق : اَوْلاَق . ِْيَلَع اهب م حتي يلا حجاب ه َءاَرَآ َمحَصُيَو اًهِئف اًهِيف ُهَرَظَن ددر

 م ب نزم ا ن قوم ء اضطرت ززم ع تنجب ريلخأ ن لا

 َتِلْغَت نأ َتْدَرَأ نإ ! ُهَلْبألا اَهْيَأ َكَحِيَو : هَل ْتَلاَقَف نملك َمث؛ اَمُهَنْيَب امف اًحْوُوْجَم

 . ةقيرجلا نف ل اعقل ف هسأَر نإ كام يشأ كل كلر كا

 3 عل

 نم

 د 1 03

 تصلح دق « َنْيَِتْقُم اَوُفَرَصْنَو اْوُنَعْذَأَو « اًعْيِوَج ُمْوَقْلآ َكِحّضَو : ٌدْملآ ٌبحاَص َلاَق

 ٍزجْمُمياَشاَبلآ َءاَج اَمَو  مهِيديَأ يف تناك ٍةَميِرَج ْنِماَوْلَّضتَتَو « ٌرخْلآ لجو َكَِدِل مهو
 شابا سمت ارب الق . مهسؤمت يف اهل الح ناك اشم هَريوْصَت َنِكدلو « لوقا نِ

 ادله َّنإ : يل َلاَق مث ؛ اَجَن نح عيف ٰيناَعيَو قير َداَقْنإ َطاَعَتي ناَكَو رخل َنِم َجَرَخ امنا

 ُلَعْجَي يذل ام : اًنِسمْنَأ يف ِءْيَش ْنَع لاوس َوْه هلو ‹ مهسفنا يف ذ ِءْيَش ْنَع اًباَوَج ناک

 َةَبْوَفَعْلا ه هذه اَهِيَلَع َنْوُراَجْيَل ْمُهَنِإ ىَنَح يطول ٍيأَرلآ ْيِف َةَصَراَعُمْلآ َنْوَّسْحَي اَنَدْنِع سالا

 مهسا مك نم ,ةتوططي لب ٠ هتي هح يأ نظفي ال مُلا امو ؟ ةركتملا ةَ

 ٍنْطَوْل ا ا ةَسِاَجَْمْلآ ةفيضلأ قوُرفلأ عجرتل ىَّتَح « قت اَهِتاَوَهَشَو اهقئاقَحَو
 : 2ك 97 ت ثمر 2 3
 ٍناَسْنِإَو « ةَمَأ نم ِناَسْنإ َنَْب ْنْوُكَت ْيِتلاَكٌةّيسنج ٌقْوِرُف ِةَاَبْمْلاَو فالخلا َنِم اَهنأَكَو حاولا

 لآ جرحي الا لوألا : جاو طز ال ٍنيطَْشب نو  ٌحْيِحَص اذن : لاق

 َةضَراَعُمْلأ ءاَرَكإ ةَلَواَحُمَو ؛ هضقاَنُي يذلا يَأَرلآ ئف ٌةَقْيَمَحْلَأ َنْوُكَت الأ ْيِناَنلَو ٠ ِنْوْناَقْل

 ُاَويْسأَو « تالا ُءاَفَصَو ِبْوُلقْلا ُةَماَلَس ِةَيَطَوْلا ساس َّنِإ مت ؛ ")عم ِنْيَطْرَّشلل نفق

 ةَقداَص هلأ تاكو نين َنْئَب فالخلآ َمَقَو تسمو « مكشلا اذنه يف ٍِفِلاَحْمْلَاَو ٍقِفاَوُمْل

 « نْئََأَّلآ یوق ةبلغب ٍقاَمَتالآ ىلإ اهنا ٠ « يالا ع رَ نم الإ اَمُهُفالَبْخَأ نكي ْمَل « َةَصَلْخُم

 . [ م1555 سدا اَذَه نأ ُئِراَمْلا ىَسْنَي ال ] ()



 ١ 1۸٦وَخي مّلَقلا «

 دعي ينل ةّيساّيّسلأ ريهاَمَجلآ َّنِم اَهِتيْرَت يف تسي ةَيِْرَشلآ َريِجاَمَجْلا نأ ىب اي ةَقبقَحْلأ
 مالا تلا هك شن بت لهي « باشا نش لأن 334 ٠

 وَ ةو مارن وف ٠ « محلا ذات ضاق الو دهس ريب ِنْيَمْضَحْآ عار الإ هش دث ال َةَساَيَسلَ

 . ولدا يِلَْتْسَي ٌنَح ٌماَرن ال ٠ اَهِلِئاَسَو
 e ه2 2 و يا اهلك ةة ر ر

 ُةَعِطَمْتُم « هاج ٌةَلَكَمُم رص اهلك ةْيوْرَشل يات ْنِلاَجَمْلا هْذَعَو

 وسب ال ِهيرجَشب ب َماَق اَذِإ ُهَراَمْنَأ رمي عْرَملا ٌرضَنَتي امنو « ةَرَجَسلأ ّنِم عزطقملا | ملاك

 الإ حس اسل عرقلة ةَرجش اَمَو

 ماع ني ايف يدم لك نم ي أَلا لأ ضني نأ يق رق ةكامم لع ف الشلال

 وذ راد مهيتنيمل اًوُلَعْجَيَم « ِءالوله نم يلبس ناک ْنَمَو « ّيِرَسَو مامو بیدار

 َكلَد نوعي هن . جحا (ال) لزقَو ةَجْحلاب (مََن) لوقو « ٍةَروْسَمْلاَو ثخبلاَو عاميجالإ

 ؛ ِهِداَشْرإَو هِيَياَدِهَو همْيلْعت يف ٍقْيِدَّصْلَأَو بلو ْذاَتْسُأل لرم نم نْوْلَِْيَو مِهروُهْنُج يف

 َكِلَذ ٍرْيَعِبَو . هبال ِسِلاَجَمْلاب ٰيهتنتو ٤ ٍضْمَبِب اهضْغب ةكلْمَم لك ْيِف رول ذه منتو

 امنو « ٍرْيِهاَمَجْلَو ِءاَربُكْلا نيَو « ِةَمْوُكْحْلاَو ٍبْمَّشلآ َنْيَب اًيراَح هارب يذل ٌعاَرَْلا الم ا
 ع او. نامه لن ا هع م وعز

 ا أ

 فطوم اهن ةَمْوُكَحْلا ْنْوُكَت َنْيذلآ ُمْوَقْل

 ان 2 3

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 فر

 یف )رج
 TAY يعنارلأ قداص ىفطصم ىسسموز) نج ےل
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 ١ 60م 2 هس

 نؤنجملا
١ 

 ر 2 وم 0

 نيب فجري ‹ هتيشم ٰيف ليي اًئداَه ْيِشْمَي مَ ءاج رمش هرب نم هنأك ةَرطَخْلأَو ةَوْطْخْلآ ني 76

 هک رحب وس مأرب ضهْنَي ىح اطَخ اَذإ هَمَدَق لقي الو . . اهتز يئن أ ةكرذش هالا ذأ

 سرلا اذدَه نأ هيَ ُلْيَخُي مآ . . . ُهَعَم هسأَر لإ َنِيَمْطَي ن د

 و
 رخو وز لوط اإ اکی يت "ونيب َسْيَلَو ِْنْيَع دعو 0

 كوش ير“ 58 - و هم

 ني ل مق امنع 0 « اًدّدَرَتُم اح ٌريَحَتُم اهتاهج ٰيف ُهَنْيَع ذيب ءار

 .. مّتيح اَن ْىَلِإ

 37 سە 2 ٠ كا 7 1 ,fof ں2 ےس

 تو عضاتجو ميغ غدي نإ فرع عا, نيج نإ أو وب نخر

 همْسا نِمَو « اًيِفاَرْعَج اهتم 7 آم نم هِضْرَأِل : ربع ينب هيَ هاك ٠ يش كلذ ىلع دري ال

 . اناَيْسن كب نإ :
 لاق ةَقِرْغَم هنأ ال يَ امل .٠ . ةّدح ىلع اًيِفاَرْغَج 5

 خاب ركن نيل ءامسألا ولم نِ سيل كسا نأ َرْيَغ « ْىَسْنَأ ام اًريثكَو : تلق 1 و هل 1 2 م 52 ع

 . ٍدئاَرَجْلأ ُةَطْلَع هلله : َلاَق

 1 (””ةيرَشعْل

 2 2 م ا سرك 7 و سلا ب تر
 ا ت ا ر ھا e ماله هيوم ا 7 9. 6. 0. 5 1

 هككفتو هټواخرب داكي ء فیه درم فْيرظ ٍنْوْنِجَمِب انآ اذإف « يرظن هيف

 نقلا ةا » داسا كأ سنت الف ءىش نم نس اَمُهَمَو .

 ص
 و ةه يمد

 ا

 ر ا ذيك « الجر ْنْوُكَي ال

 َو اَذِإَ تمس وتو

 ها ا هلو ١ سك اذ تسي ڈاک کرم امم

 ةنسلا « م ۱۹۳١ رخآلا نيرشت /ربمفون ۲١ - ه 1105 ةنس نابعش ۲۸ « ۱۲۵ : ددعلا « ةلاسرلا )#( ١

 . ۱۸۸١ - ۱۸۸۳ : تاحفصلا « ةئلاثلا

 ف طلؤخ هن < يلو َنيِلعملا : ٍةَسَرْدَم ىَلِإ ئّهتْنَأ دف َناَكَو « ِءاَيِكْذألآ نم نزلا ُْتاَّسلَأ اذنه (۱)

 ومالك ْنِمِهّصتِب وهف نيسو نيب ِلاَقَمْلا اذه يف ومي ام لکو ؛ اَهَمَرَتْف هلقَع



 « مّلَقْلا يخو» 84

 فلا ٍلُجَرلأ ِنيَب ْنِم َجِرْخُمل هْجَوْل ادله يف ت ذة هوُ اَذِإَف ُتْنَعأََ

 لال لفي ومال اَنْوُنَجَم

 َوَعَو نيكس ُراَكْفَأ اَهالْتَك « ةَحْفَّصلأ هذه يف ِةَيِداَب ٍةكَرْعَم ُراثآ ادق ُتْسَوَفَتَو

 لك ملا قب و مَن فلا ئاخ « نبل رفتم ء خت وتم لجو اذ تني دبنو
 ري 000 نملك و ب بيع يف لارن . .. هاري ناك ملح اياق e « ٌةئس هع ف لا د 1 ويس ري ا سكس هل آذآ 3 5 وا

 م ° ها os SM o 7 0 ٢ ا

 ےس ر اصر ےل ص 22
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 ياخ لبر « نرل نَا مت » نإ : َلاقَو َكِحَض ي كيد ئأر امل
 همم ُهاَحَأَو داسا َنْوُكَت ْنَأ ارق َكْيْسَحَو . . . موللا لَم نمل دق اد َوُم اق ؛ دي

 ...tt نکو يرن بنو

 يري هري انوجم اكره ىلع أ لج دیتن ام« اتل : يفت نِ ثل

 . ِناَتْسِراَمِيِْلآ ْيِف ُتْنُك يكل ؛ اَنوْيْجَم تشل : لاَ كلذ مَآ اَمناَكَ
 8 و ل هو و2 8

 ؟ ِتْيِذاَجَمْلا ىَْشَتْسُم اكسب يذلا كاس رامي وم ُتْلُق

 يذلا اعَأ ؛ ِبِيِذاَجَمْلا ْىَفْشَتْسُم وم وه( وه ٠) تنا ْيَمَسُت يذلا اذنه نإ ؛ ال : َلاَق

 ةَرْكف ةَيحات د نم ميلف يف اسلا مُهلُخدَي اَكَرظ اًمْوَق ن نْيِئاَجَمْلا َّنِم نأ ذِئَدْنِع ُتْرَكَذَو

 لوح مهلاخأ ئاسو « ولا اذه نِ الإ انت موج نكي الف « حبت ال وعزام
 هوَْر نم سائلا فليب مل ْمُهْدَحأ يهز ال « نبت ند زشايط َكِدي مهل بخ « المعلا

 طي و ؛ اًراَرْسَأ ذل َنْيَيَو هتي َّنَأَكَو « ةَرْكَفلا هذه یف اَْنُدلَآ حار * اک < ِهِعطَمَتَو هئ ِهْئاَيِرْبكَو
 يده وج م

 اقتل اة ا طع ام أ مل أن ل

 ؛ ُهَوهَرَو ُهَشْيْطَو هتفخ هتفخ هيف َكّدَحُي اَمْيَك ِناَيَدَهِل ب وفني اي هل ةلال اع ل

 هلع ف الإ ُدَجْرُي ال 77 عدبْمْلآ يِلَيَحْلا دوج اذنه ىلع دهاشلآ ُهَدْنِع َنْوْكَيِلَو
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 اًبِمْؤُم اتعذُم ُهَبسَح « ْيِراَجُي وأ « ُهْعِناَصُي وأ « ُهُنِساَحُي ْنَمِ َرْفظ وه اًذِإَف . لتحمل

 هح ركل ني لَك هرو « يلا هنآ وپ لَو اعين نب كب الق + اذذسن

 هنأ .. . ِلَفَع باَسحب َكِلَذ نم ُهَمهْْيِل ةا ُهَمْعرَي ذقو ؛ يقر هنآ دقن َوُهَو اًيِفَص

 ادلع نم باسي الإ اسا ْيِنْمَسُي ْمَل (َنْيِرْشِعْلا ِنرَقلأ ةغبا) َنْوُكَي نأ ُتْيِشَحَو

 عبط . .. ويؤلج ةَ يف اَهُّقَح وُ امك نكر « اهن ةيواتشألا فيس وهف ١ باتسجل

 . وِئاَرَو ْنِم َيِماَحْمْلاَو  ةأَجْلَمَو ةو ٠ وايد َتُدَحُمَو « ُهَتَعِيَِصَو ُهَدْيِمْلَيهيَأَر يف

 ل رغب ال « ڈغب نام ییا اذن ناک اس اج تر انا اَذإ : ْيسفَت یف تل
7 

 ِبَبَسل ر ر 3 ؛ راحل هلكت زئاقلا يخت
 ر

3 

 يق بتمر طوس اطل لش 1

 خل

 2 00 صا
 أب ٌُلْوْعْشَمف انآ ام

 ه همر ر ے2 ا ےس کک ر ر ررر را هكر

 5 . ّو ِتقَوْلَأ نم ةّيقاَبْلا تاَعاَسلأ هب ئفت ال داكتو « ُهاَرت ام لَمَعْلا نم َءاَج دقو

 01 ےک د

 2 بدال َتْغَرَ دق َكاَرَأَو باس یل دل ف

 ‹ ْتْقَوْلأ لطَعَيَم اهلطعأ نبأ ُليِلَدلَآَو ؛ ةَعاَسلا يف َسَِل تفَرلأ نإ : َلاَقَو َىَلَع َعَطَقَ

 . هِيَ الو ينا الو ةَعاَس د وماهي وكمال

 رها ريَ ٠ راَهَنل لزا نبع يت 11 ُسسْمَّشلآ ِلطَعَتَت م اهَبْلَطَع اذ ككك : بلف

 . . ورتا يحي

 ةغبان) ذاتشأ كأ طبتغت نأ ُبِجَيَو . . . طقف َمْوَيَلَأ َكَعَم انأ إو « ٌدَغ ْيَبأَيَو : لاق



 «مَلَقْلا ځو 14۰ ١

 نم اَوُعَفَو » مآ نمل (ننرذملا نر ةمياتل) ازيد م لَو ٠٠" وه نأ ا رهف ر وک 1 و و ا هوسا مج 0 .ٍ f ه كم 7 ر ر

 ْيِعَم َسْيَلَو  َرِئاَكَس » ديرُأ ةهج ْنِمَو « ةهج ْنِم اَذلَه . . . ِةَرْخَص ْنَلَع ِةَلمَن عقْوَم

 و

1 

 ةياعر ْيِفَو « َكَئِئاَخَد هب رتشاف مله ن شرف اله : هل ْتْلقَو « ترَستسآَو تنهن

 . . . ولج يف نم لب ؛ م م کر ٠ مايل ثنو م . أ
H#فن #  

 تک

 ات ام َعّرْسُأ اَمَف ؛ زئيملا حيحص اذنه يف ُهّنَأ كش اَمَو هَل َرْيَعَتَأ نأ ُتْهِرَكَو

 هت باعت نق م لا و کا قد َنْيِرشعلا ِنْرَقْلَأ ةغبات »

 . ُهَّفَح ُهَتيَطْعَأ امف . . . ِةَئياَعُم ْنَع ُرمَألا اذه كَل ثي مل ادو ..

 ع نإ : ن6
 ١ م

 ءالَقُع نم هلأ ْتْنَقِئَأَو « هاتفا ُتْدَرَأ ُتْيَح نم َلُجَرلا ْتْسَرَغ ْدَقَل : يس يف ُتْلُقَ

 ب ل لي يب ل كلا ني ل جاه خا اقبل عن ب لا جلا

 لكا ر َوُهَو وب رم َيِناَبَّْشلآ مِيِهاَربأ نا ُهْنَع نع اَوَكَح يذلا َنْوْنْجَمْلا (َلْوَلْهُي) ُتْرَكَذَو ؛ ٍقِطْنَمْل

 ّيَِإ ةتثعب عب ةَفيِلَكْلا ِتْنب ةَكتاَعِل َوُه اَمّنِإ ١ ْيِل َوُه َسْيَل : لاق . يِنمِعْطَأ : هَل َلاَقَف ")اًصِيِبَح

 . اهل هلك

E 0ه 

 َرَظَتَق « بقُث دق َناَكَو باب ىَلَع َنْيِعوَجُم امو اَمْوَق ْئَأَرَف َنْيِزاَّزبْلا قوس رم ُهّنِإ : اَوُناَقَو

 . ُمَلغأ انف : َلاَق . ال : اوْلاَق ؟ اًذنَم َلِمَع ْنَم َتْوُمَلْعَتَأ : لاَقَر هيف

 . كرب ُهَّلَعَل هب اوُفِطْلاَف « هتوشاَحَ الو ليلا مُهاَرَي ْنْوُنْجَم اَذنَم : اولا

 ّيِف َرَطَنف َماَق عش اًمَلَق ؛ َءاَوْلَحَو ينس ماَعطِب ةوؤاَجَه . ِئاَج اَنأ : َلاَق . اًنْريخَأ : اولا

 ٍصْرُصُللا ُلْمَع اذل : َلاَقَو بلا

 هل : َلاَكَو اهب َمالَكْلا َلَصَوَف « (َنْيِرْشِعْلا ِنْرَقْلآ ِةَعبات) دب : ئف (ةَلاَسَرلآ) َهلَجَم تاكو

 و
 هاع

 ْرثْكَأَو ءوئَناَعَم ْنَع نحت ُهائْدَجْرَت ٰيقابلاو « كلذ ىلإ اته ته اَمَك صب 28 ر هالك وه نيس أ َنْيَب ام )0(

 م ويت ی أَي ام



 14١ يعفارلآ قداص ىفطصم

 : َلاَق ؟ اهم َتْئَسْحَتْسأ امف : ْتْلُك . اَهَنإَو انو « هَ هلو « ْيتالاَقَم لك ارقي

 سف : لاق ؟ اًمِيّسلأ ةّيؤثب َكِدْهَع دخآ ناك یم : تلق

a a eT 2موت ت  f fَلَوَحَتَف سْمأ تيار اًمب تبجغآ َكَئِكلَو « اًمْيَسلآ نَع الاقم ْبْنْكَأ مل ااف ٹل - _ 2 ٣ مس 6م  

 1 ةَلاَقَم ف اًملَح هير أر اَم

 یف َكتلاَقَم أرَ 18 . (َنْيِرْسِعْلأ ِنْرَمْل ةَعباَ) ات انآ اذنه لب : َلاَقَو ليرات ادله َدلَه عا ع 2

 . . اهن نأ لبق ْنِم بْ تكل

 كغ طخ كو « (ينرشيلا نزلا كبه كيت نع نو نأ خم كلو : كلك ١

 د ب رک ذأ ‹ (ِنْرَمْل ٌةَمِباَ) : َتْلُكَو َةَمِلَكْلاأ تغطَق ْوَلَم ؛ هنيعب نر ٰيف

 . اًَمُهَدْعَب امو اَمُهَلْبَ امو « َرَشَع َنِماَنلَاَو ٌرَشَح عساتلا

 عضم اتُه ام نو ؛ ال . ال : َلاَكَو َقاََأ مث « ورت نف رك هاك ةَمدَس وب تيار

 يفرح ِنرق با يِ : لوف نم هابل « طق نقلا ةَعِباَتِب ُتْيضَو ولف « رقت
H 4# ¥# 

 اذنه رخت لفتت ال َسواَسَول و هلم ْنِإَو رمي ْثَدْم ٌةَْمَح سفن يف تلق

 نم هرو اهناك ٌةَلِسْرَتْسُم م ٌةطلَتْخُم ٌةَعِوَتْجُم مهد ئف ُراَكْفألآَو ؛ ملكي ْنَم دجو اَم َنْيِكْسمْل

 ّيَدَي نيب اَب ْلَغاَستَالَوُدْنَع ثكسَألَف « اھم ماَظي ال ماكل
02 

 ع كلا لس ترک هاو رورو مج الع طضوفأر طقس
 حو ناري ال « ٍقْوُيجَمْلاِب ٍقْرطلا ُداَمْلِع ُحِبِصَي اَمَك وسأَر يف وب ُحْيِصَت ْتَدَحَأ اَّنأَكَر
 ُبِْضَحْل ُهَلَقَتَو (: َنْيِرْسِعْلا ِنْرَقْلأ ةَعبات) بضعف . اَعَمِدِلْقَعَو هرب نم ةي ُهْوُدقْفيَو ُهْوُدِرْحُي

 هع لات « نزلا وة نأ ف الح هجو ل ٩یع اًهْيف ت وا ا

 . . ٌةَعباَن مه عيني ملأ ؟ ةَرْخ +! كأ : لاوس ُثْلَلَعَتَو

 . ْتَمَسْنَآَو تدار ِءاَمْلاب اَهَدَما اذإةأَمَحْلاَو ء هب َنيَطلآ َداَر : تنم يف لكم اذنه 0(

 . اًبَضَع ْتَعَمَل : يآ (0



 « ملقلا خو » 14۴

 نات ٍساَرْمأب »هدو لسلسلة « ابزض وپ عقؤُبو ٠ بلح ذب اخ

 ر و UTE (VW e ك
 . ملال رجح ب لَ رئَأ ول ام باَذَعلآ نم عب لره . 5  ِلدْنَجَمص یل

 ويف َُدَمَتت ٍناَكَم ىا يوت ْنَأ كب ُنُسْحَي حيو « ٍةَحاَر ىلإ ٍةَجاَح ْيِف َتْنَأَف : ُتْلُق
- 

 يعم سيل ةهج و « هج ن الم ف اک جیک نف نلجأ فرص نإ : ل

 َكِلَذ يف ٍةَحاَرلأبَو ِنْيِحْدَتلأَبَو اهب ْمتْمَْسََف ْبَمْذَأَف « اهل نمت ُهُعَقْدَت شرق اَذَهَف : تل
 ا 5-2

 رد

 لحْلَحَتي مل هئو ؛ مايل ُتقوَتْسآَو . ٍةكَرَحْلاَو جْيِجَّضلآ ريك اُم ا َناَكَمْلاَم « دلا

 (َنْيِرْشِمْلا نقل ةَمِباَن) نأ اًرِصِبَتْسُم نآلآ كا لاق ٢ اَرَأ : 35

 . اَعَم رنا مديل هيئيعِب لب : تل

 » . ناو هنو هني : ٍدْيِكوَتلا يف لوقت برَعلآ ن َتْيِسَن َكّنِإ ؛ ال . ال : َلاَق

 . « يرل نقلا ةغباَن يرْبَع صَل « وِتاَذَو هِسْفتوهِدْيعِب نير ْشِْلآ نرمل عبا
 ىَرْجَم يرجي اذه لي لڪ ملل را ينو هاش خفق نبل تاكد

 « ايش اوْلَلَع اَذِإ فْيِرَطلأ ٌعاَدبإلآ ُمُهَل قف ام اريك نِْزاَجَمْلا َاَبمأ َّنِإ : ِةَقَدَّصلأ

 دنور ل. عل هع توين ع شه ل ا ل

 ثقل ُهْلُكأَي مل َفْسَوُي َّنِإ : هْيَلَع اُدَرَق ؛ ذك هئا ناك فش لك يلا بذل د
 ْوُي لكأي مل يذلا بن لآ ٌمْسأَوُه اذنه : لاق رر و 0 5 هم

 ناو هئيع : ٍديِكّْتلا یف : ار هل بزعل نأ ني قلب ليلا ا : ِنْوْنْجَمْلل ُتْلْقَق

 ج

 انأ ئ ا

 ا

 ؟ اجرو ُهدَيَو ُدُمَقَو ُدْمْنَأَو

 . ماّسب . ِسيَقْل يرمال تيب رجع اَذَه ()

 . هولا نكمل جرا ١ لينن نت 00



 14 يعفا رلأ قداص ىفطصم

 نأ َبَجَو الو « َطْلَخْلا اذه اَوُطِلْخَيَف َنْيناَجَم اوُمْيَل : لاَ مث ِءاَضَمْلآ يف َةَرْظَن َرَظَنَ

 ْنِمَر « ةهج نم اله ١ . ُهُمِهاَرَدَو ئاش ريع ُهلُ ل وو ا كلذ عم الرقي

 . « ِناَشْزق َيِحَو يلب ىل ةرابسلا ُهَرْجَأ يم سيل ةهج
 5-2 3 - هه م م8 رە

 0 رحتي مَ هلو ؛اقاَو ُتَْْنَو ؛ةمالَسلا ٌكْدبِحَصَو ةراهلا هرجا يِ وزله :ثْلُق
wa 

# # 

 جياد حلاو سنيك لزا يف رشا لأ ين ذنب فرغت ل كل : لق

 . . رجني ال رخص ْيْنَأَو ٠ ٌيِفْيَص نب مَ وا َدِعاَس نب نق ةَباَطَخْلأ يف ناو ؛ رخفلاو

 . « َرَمْعَك لپ جالاك تشل « ُرِصَعْنَي ال نسا
35 1 

 ُتْئَمَأ دف < اهلك ِنْيِماَرَبْلا هذه كَل ةَجاَح الو انَبَب ُلْوطَي ء : یش اذل : تلق

 رم رع قرب

 . ٍلُسَرَلاَو ب ةياَطَصْلاَو رسا بدلا نف يرل نزلا

 ؟ ةَفَسلَهْلأَو : لاق

 َكِلْذ َلَع اتينا ِدَقَو ؛ ٍِلْوَقْنَمَو ٍلْوَقْعَم لَرَقْعَم ُلُكَو ِةَعَسْلَمْلاَو : ْتْلُق

g2 5 3 

 ا تو ا يتلا شيع < امك » اًرْوُرْمَم وأ اَنْوُنْجَم نيبَسْحَت َكَنكَِلَو : لاق

 ْنّيَبَف . . . ٌحصألا وهو نبل َيِناَكَذِل أ ٌيِرْكفْل يونج ناك ا ناشران يف ٰيِئافتخأ

 . « ٍدْيِدَج عَباَطب َبَدآلآ ٌمَبْطَأَس ْيّنَأَو « ُتْجَرَح نأ ِدِئاَرَجلا هذِهِ

 تأ ذأ ع اهلا اسر نياك :  لق . ارج يارم تشل نثكلو : ثق
 ةئاَرجْلا هِذَعَو « رك درج ينقل نأ ب ُبجَيَو ؛ اهل الإ كج اَمَو « هست ام انآ كَل

 عو ءذ بک نأ نع اف ؛ ألا نيا نب اب کوک الو اهل يرش

 تاب نجاح لک 0-5000 520000 تلف
 أاولعاَتَو ا اًيّسلآ هْنَوْيَتْس 2 -

 مانسا يلا رخ تلا ناش ايش نأ اَمُك « يِناَوهتْسأ ْيِذَلآ َوُه ِرْحّشلآ َناَطِيَش
۳ 

 . . امم كار « ِءاَدَعْلأ مث 5 ْيِعَم سيل ةهج ْنِمَو « ةهج

25 

 هسا اَنوُيَجَم . يِنْوُبسَح دقو < . ٰيسأَب ْنْوُسْحَي مهن ١ : لاق
5 

1 
 9 ام...



 « مّلَقْلا يو » 4ع

 َتأطَبَأ اَذِإ ُك ذُو نوت نآلا مهو يلا وقل يف نإ نش شرق اَذنَهَف : تلف

 ناشر َوُه ِبْعَّشلأ مَعظَم يف شرقلا دا ُلَهْجَت ال َتْنَأَو َماَعطلآ اَوُدَقْتَتْسأ دقو ْمُهَقِفاَوُت د نأ
 م

 . ةَمْيَقلأ
 :e ما »ين

 يألف . آلآ اَُنَسَعَو مهماَكط نم اوُهَرَف ذَقَو ْمُهَفاَوَأ نأ ڭشؤي ؛ َتْفَدَص : لاق
 . . . ليلا ىلإ ْيِوْطأَسَو ِءاََعَلِ ادله

 , َكِدَلَب ىلإ ةَرايّسلا ةَرْج 32 « ءاَدْغْلَاَو < َةَرُهَقْلأَو « ِناَحّدلأ ُنَمْث نآلآ َكَعَمَف : تلف

 لإ ْتْكْسَي اَلَو طارق يب "”(ِلَصَبْلا قاط) ُهُمْسآَو ةَرْجِهْلِل ثلاثا ِنرَقْلآ ةَعبات ناك ذقَو
n 73 لس عصر ر و ا 2 ل ټه ےس “2  

 فرصناو كيؤكسل انَمث شرقلا اذله ذخف ةهج نمو < ةهج نم ادله . يقنادب

1 

 د # #

 َةَذفاَلآ ُتحَنَقَو . . . ةليوطلا ًءاَدَعّصلأ ُهَدْعَب ُتْسََتَتَو . اضم َمََ هيلع كلذ ّقَّسَف 2و e م ر ر ق م ت

 ؛ باَلآ ىلإ ْنِنيَع ثَعاَر هٿ « ٍقْيوَحْلا ٍسْفتَتلا ٍةَصاَيِر ْيِف ُتَدَحَأَو يل َءاَوَهْلآ تلَبقتساَو

 . َرَخآ ِنْرَك ةغباَت عَم لبقُم (نْئِرْشِعْلا ِنْرَقْل ةَعبات) ادق
 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 رل اَكَرَتَو « وائبلآب ُهايَوَسَو تاَلآ ادَس املاك « اعم ِناَلُخْدَي ن نْيئْوُِجَمْلا تيرو
 لإ : يسْفَت ىف ُتْلُقَو ؛ جَرَسْلاَو ٍقْيَضلَأ ّنِم ننارتآ امم ءوبف باب ا اضم اًطِاَح
 اَنَأ َنْوَكَأَو اَمُهَعَدَأ نا ئَرَأق «يِحاَص ْىَلَع اَمُهاَلك يعي نأ ا لإ ِنْيَدَم َنَْب ٍلفَعْلِل َبَمْذَم ال

 . ِثِلاَلَأ ِنرَقْلا يف ِةَقْوُكْلا ِنيناَجَم نم ُنْوْْجَم اله 0(

 “م ٠۹۳۵ لوألا نوناك /ريمسيد ۲ = ه 104 ةنس ناضمر رهش 5 ء ۱۲۲١ : ددعلا « ةلاسرلا )#( 

 . ۱۹۲۰-۱۹۲۸ : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا



 1 هس

 er 2o عا 2 رس

 نْيلَقَع نم ُهلْثِم ٰيتاب ال ام ني جم عاَمِتْجأ يف رداَوَتلآ ّنِم َءاَج اَمّبْر ابو ؛ مه َصَأ
 م 0 0 ع 25 س1

 ْنِم ٌةَرْطَحْلا هب ْتَرطَح اذ رَخآلآب اَمُهُدَحَأ

 ُقْيِدَّصلأ ينم ٍبْيِرَق ىَلِإ َناَكَو . يطل هب لولب ذأ نب نأ لق نزلا دب جب رمل
 . وبلَط يف ْتْلَسْرَأَف "00ش. م(

 موري 2<

 َوْمَو « لبق ْنِم ُهَتئَأَر دَمَف (َنيِرْشِعْلا ِنْرَمْلآ ةَعِباَت) وب َءاَج ْيَذَلأ ينال ُنْوُيْجَمْلا اذه اما

 كيب بقنآو اير دعو تادف غب يف اهضنب فحص نل يذلا باتل

 هلص ال ةَبِنِرَع ٍةَحْفَص ىلإ ِةَحْفَص لك دعب مالكا بِي « اًطِيِلْخَتَو الْهَج انف َناَك يذل مْ

 اًمَدْعَب ام الو اَهَلْبَق امي اھل

 ةاَرْرلَآ َنِم َنْيِمَدْقَألا ٍظاَنْحْلاَك اًظفاَح َرْيِصَي ْنَأ هّمَه َرَبْكَأ ناك ٌيِرَمْزَأ ٌبِلاَط َرْهَو

 ع ٠ ياو فأ ل تاكو ٠ فم دعب المو با ةن اي رفتن لَم « لاَ

 ديْهَذ يف عطيف < + 36 ول ىلع تلات هن نر« ربع ذأ نیو أ سد نما رف ا

 . یس الو حنت ال : ةَباَتِكْلأ َعاَبْطْنأ

 نييس رَ « (هْنَع "ذأ َيِضَر) َيِعِفاَّشلأ هقف يف اَنْنَم ظَْسَي َوْهَو َدئوُللا هذه تالا م

 دب كلا تب تي يوظف نهدف ١ وأ نيس ررجآ لإ نت اک ع

 جالو نيالا اق نزيل َلّوَألآ ُهَعَم ذج ْمَل ٌرخآلا علب اإ ُهَتِكنَلَو « ِءْيَّضلآ

 ْيِف د َدَبَتَي ُباتكلأ لاري ال َه د ُهْعَمْجَي باكا ىَلَع البقُم ُلاَرَي او ‹ تعم ِءاتَعْلآ اَدنَهِل

 . هتَركاَذ

 وأ َنْدَمْلا اذه عدي الا عم َعَمْجَأَو ١ ظْفحلل هراد ْيِف ىَّلَخَتَو مْ َوُه يذل َدَهْعَمْل كرو

 يَ ظفح هلآ نيكس َمَجَو َكِلذيَو « ةن لف قرا يلا عضوا هن ناك قي

 . َرْخَبْلآ حري ١ رخبلا ئف ويقل ٠ « ٍرْخَبْلأ نم َءاَمْلَآ مفر ْيِذّلاَك َحَبْصَأَو ؛ ُكاَسِم اَهَل

0 00 "3 

 )١( ماسي . اطنط ةمكحم يف يعفارلا ليمز « فرش ظفاح نيمأ : وه دوصقملا نأ نظلا ىلع بلغي .
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 نرَقلأ ُةَعباَت ادم : ٍلَوَألآ ِنْرْتْجَمْلا ىلإ ُتْآَمْرَأَو هَل تلف ء(ش . 0 َءاَجَو 2 “e 1 ةا ت 01 مرام ےک ر

 5 هوك e E سقم مع ل كت
 ؟ ُهَتْعباَن ْنَم فرعي نؤرشعْلا نقلا الو ١

 5 او ض2
 . تنهنجا : نؤونجملل تلقف

 ؟ َنوّرْشِعْلآَو حاولا نزلا ادب ْلَهَو : ُهَلَأَسَ
١ 

 عل م

 نأ َراَج اَمَكَف . . . َنْيِرْشِعْلاَو ٍدِحاَوْلا ِنْرَقلآ يات ِيِناَج ىلإ يذلا اذنه نق : َلاَ

 . وي مل نر ةا انآ ر ذأ اج « ادبي ْمَل ِنْرَك َةَعباَن وه َنْوَكَي
oص  

 یف َكَعَم ُنْوُكَي فيكَ ؛ اَهّلَح َتْنَمَوَ ُثْيَح نم اًدْيقْعَت ةَلِكْشُمْلا تذِز َكَئِكَلَو : ُتْلُق

 ؟ َهَنَس َنْوُنِسَو نسمح هيو كيو نآ

 : َلاَق مث . . . ِءْيَش الل ىَلإ َرَظَن اًريِسَع ايش داَرَأ اَمَلَك َوْهَو « ِءاَضَمْلا نِ َةَرْظَنَرظََ

 ةو ف قبو نب راک کو ٠٠ قالا ريغ ىلع الإ هبطت ال ُؤمألا زد

 ؟ . . . َةََس َنْيَتسَو ٍسْمَخ ْيِف ء ءال مع نأ وبلا ين هُحَدَقَنَأ انار

 ؟ َكِلَدََأ : ٍرَحآلل ْتْلُ

 ْوَلَو . ناجم : كمل ْمُهْوُمَت أر ول اًمْوَق اَنكَرْدَأ : ِنَسَحْلأ نع ع اطيح امم : لاَ

ts 

N 

0 

 بد

0 0 

 هر و 5 .٠
 . ئذئيملت هنا :

 نيس ىف

 ا

 3 ريغ وم كذب ال َسْنَي نح ُهْتكَلَو ١ ذاا وهف َقَدَص دق :
 5 2 ع

 هداف َكَلْفَع َتْرَكْنَأ اإ : ٌيرْهُزلأ نع «ُهاتْطفَح اًنِمَك ١ ؛ َرْرَغاَل : ُتْلُق

 ٍدساَجلا « ٍيمخألا « لاجل المل حنو : لاو نير نَا هت َبِصمَ هاهم
 ُهكَسْنُي ال ادحار اَنْمَم ظَمْحَي َةَنَساَدَكَو اَذَك ذم َوُهَو ينْركذُيأ . هلبخَو نون عم < لض هلل
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 . ريخ ۽ ريح ۽ ريح لقاَع ٌوُدَع : لاق ْنَمشَأَو َقَدَص ؟ ُلْيِباَرَعْلَءاَمْلآ ُكسْنْئاَمَك الإ

 اد َتْنَأَمَو « ٍناَيْسِن نم َكُئْرَكَذ ذق ادناه < « لاج ٍقْيِدَّص نم ريَ : ْيِناَنلآ َلاَقَ

 تثأر
rrو هدير 7 ا د يما م  nر  Fs eم ر  

 اًمالك فلَوأ نأ ديرآ لب « اذنه لؤقأ نأ ذرأ مل يلو : لاقو ةغباتلا كجضف
 5-5 رد ےس

 Soro 7 م ل 5

 0 ٍلهاج ٍنْونجعَم نم ريخ ؛ ريخ ٠ ريخ « ريخ لقاع ٌوّدَع . .. ... َرَخآ

 4 0 3ك

 ورثه لم ,os Gry سا وم روك كلل للا و ر ىلا 00
 َنْوْنِجَمْلا نأ يِدْنِع َّحَصَو « اَمهِنْوُنَج ريغ افيرط اًئيش نْيَنْوْنَجَم ِءاقيْلأ ىف نأ ْتْبَأَرَو

 اتم فتشت ٠ ءان ات مرش 2 بيرلا نف امد ٌرَصُي ْنَم اَدَجَو اذ « ٍلِييََشلأ .

 . أرب ين نذل ناجل ىي نب :رذيلا نر ميا نأ فرغ

 ا مهو ةلختت اا 5 را كرا د اب ا یا

 وأ هغ غامد يف ملكي هانم اهن رخي مِدحَأ ن يف مالكا نِ ٌةمِلَكلا طم يَ

 . ئَرخأ اُلاَعْفأ ُلَمْفي وأ ِيذؤُي وأ فالي ذأ يشن
 01( olo vf ت س ا 1 5 01000

 ذإ < ' نْينْوُنْجَمْلا ٍنْيذَم َنْيَب راوحلا نم ُِلْيِدْمَت لصف ٍجاَرْخِإ يف ذ َيَأَبلأ ديد انآ اتو

 قدي ١ ٍنْوفلَتلا » سرج نإ ! ص : (َنيرْشعْل ِنْرَقلأ ةَعباَت) َلاَق

 و و نک (ش . ۱) لاق

 اَمر ؛ مرق ْنِ تلو غباَوَتلا ىلع ْمُكَقْنَت كب : َلاَقَو ُرَخآلَأ نْوُنجَمْلَأ ظاتغأف د

 ‹ ِنْيِناَجَمْلا ِاَبْشَأَو ِنِِناَجَمْلا ْىَلَع ء أ كلو ااا رك ذأ لإ تلمع
 . « ةَتْوفِلَت » ٌركْنت نآلآ َكاَرأَو « اًمِيآ هغو تْرَكْنأ ذو ؛ ةَماَعْلأ ِهاَبْسَأَو ِةَماَعْلاَو ا و وے كرت ا و و ع عك ي

 )١( َرَخآ ٍلاَقَم يف يلين ُلْصَمْلا اذنه ْئَيأيس ٍ



 «مّلقلا يخو» 1۹۸

 ا ر ر

 ؟ انياب هَ ةَقرْعْلا يه م هلو )¢ Telephone نؤفلتلا » َنْيَأَو : (ش . ) لاق

 َسَرَجْلآ َّنِإ ؛ لَم تطلع ذل | كيو : َلاَقَو (َنْيرشِمْلأ ِنْرَمْلا ةغبان) َكِحَضَق 5

 « تام تا ثب یو , امانا لوطي یک < اَهَمْلَكأ ذآ دنر ال آر « ئرْخأ

 . . ٌكطَمَلَو َكِتْوَص يف اهر َبَهَذَو َةَتلاَثلآ ِتّهَ ذَق َنْوُكَت نأ ئَسْحَأَو

 اَهَرْيَحَو اهيو اَهَماَهَتْسأ ِدَقَو ؛ ُهاَرَْتَو اًهاَوْهَي يَ هبحاص يه : ُرَحآلآ ْنْوْمْجَمْلآ لاَ
 ا . وسأَر نف اتوم هَل ْتَعَضَوَف « ُهْنَع اهل رص ال تح « اَهَليَحَو

 مر "نقشن ره لب ءطَقَق اَهَتْوَص نعم ا نرمل اَذَمَو : « ةغباّتلآ » 5

- 3 

 سخت م ُدْوْيَع اهّنِإف ةبتبَحْلا هذلَم ىَلَع طاس اَنَأَو « اناّيحَأ ةكئالَملا هيف ْيِْمَلَكت دَقَو . اًضِنَأ

 ٍرُْحْلا ىَدخ *! ِنْدْفِلَتلا اذه ين َيِْممّلَكَل كلذ الْوَلَو « َّنُهْنِم ٌراَعَت ئاللا ىَلَع اَهُتاَوَطَس

 ؟ ُنْيِعْلأ ُرْوُحْلآ اًهْنِمُراَعَت وأ : اتل

 ؛ اَهَنَمْلَيَو اَهتْمْتْسَي َنْيَعلآ رؤخلا دق «َكِلَذ َقْوَف ُرْمألا لب : ينال ُنْوْمْجَمْلآ لاَ

 ّنِم تجوز ْتَلاَق الإ اَيْنُدلَآ يف اَهَجْوَر ٌةَأَرمَأ ْيِذ ؤث ال » : ُتْيِدَحْلَأ اذنه « ُهاَتْظِفَح امف »

 ١ لإ ِكَقِراَمُي نَا كشوُي لید تع وم ا ؛ لأ ِكَلَتاَق ِمْيِدْؤُت ال : نْيَعْلأ رولا

 . [۲۱۵۹۱ : مقر « (دمحأ دنسم ) ؛ ۲۰۱۲ : مقر « هجام نبا ؛ 1١7/4 : مقر « يذمرتلا]

ET e OF o 0 كح تك 
 َوُهَف ٰيعضْوَم هَل ولحم نأ ُدئرُيُهَّنِإ ! ِنْوَُجَمْلا ىَلَع يلب و : (نيرشعلا ٍنْرَمْلا ةغبان) لاق

 ٌقَمْحَأ هلال ٍملِع ٍرْيعب دب لوفي وهو . اَينُذلا هذلَه نم اًكْيْسَو ْيِلاَقِتْلاَو يکال یم
 ع

 ل ا *

 ْتَبِضْع ْوَلَو « كلذ لبق تضف : ئنتْذا يه ْوَلَو « ٰينيذوُٿ اهنا معزي « ٍلَقَمْلا َنِم

 . قدي َسَرَجْلآ نإ ! هَص . َنوُفِلَتلا ِتَعَفَر
e 3 3# 3 

 يه فئاهلا ةملكو : امهريغو ةّرسُمْلاو فتاهلا : : اهنم « ءامسأ ةدع هَل ريتخا : 761ءمطممع نوفلت )0(

 . ماسب . ماشلا دالب يف « ةجئارلا
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52 

 ُهُتَجْوُر ْتَناَم ةغبان لجر ةيِقْرَّشلَ ةر ر دم ِْفَق « اَبَجَع انامل غب وقال نإ : | َلاَق

 اا لاس یک ئكضألا دی ناک ال يركن شیر قرأ نوک اع « امال تكن

 2 كم س ” 2

 دق هلأ ر 1 55 الإ تاب اذنه آل سف تیا اک ماعلا يف 59 تلا

 كرذأَف ُمالغلا حرص نأ الْوَلَو « هحبذب َّمَهَو ٍدْيِعْلا ةحْبِبَص ين الغل َدَخَأَف «وبَلِإ ىح

 ءالَهُج نم اذنه لب ؛ ةقباتب َسْيَلَو ُنْوُنْجَم اذنه : (َنيِرْشِعْلا ِنْرَقْلا ةَعبان) لاَ

 نيف انآ تنك نيج نف ناشران نف أَو قر . هَيَدِح ْىَلَع نوُنجَم َوُه لب ؛ ٍنيِناَجَمْل

 تذل هلآ ةَداَرإ تاك َْلَو . رفآ ةَداَرإبهِمالُغ حْبَذ يف رمن هنأ معزي َناَكَف . . . ئَفْسَتْسُمْل

 يف انآ اده ... ُهُحَبذَي شبك ِءاَمَّسلأ ّنِم ْيَلَع لرل ا خو رنا نا ؤو ٠ لاب
 . (َنْيِرْشِعْلا ٍ ِنْرَقْلأ هب اَن) قِطْنَمْل

f 1 هرم sef Er r o e f> 00 ء نم ركاب غربسلا يف اذنه مدمن اَنَأَو : َلاَقَو يناثلآ ِنْوُنَجَمْلآ ْىَلِإ راش هِل م 
Aىلا  o١ 26 ساس رم سوت  

 ؟ نآلآ ميف َتْدْع َمِلَف ُلْبَق نم اذه َتْرَكَذ كلو ْثْلُق

 وه َنْوكَيِل يِكالَع ىمي هنأ يل ادب ذو < اللا ننعم ريم ريت دق بيلا نإ : لاق
 ماع هو

 ظَفْحَي » َةَنَس نيسو اًسْمَح شاع ْوَل لآ : نآلا مالكا نتن عم . َنْيِرْسِعْلا ِنْرَمْلا ةغبات

 حلا هُفضِنَو « اًيقْيقَح اتوم ائر تيم فص لجر اذل . ملل َنِم ٰيِغلْبَم غلب اَمَل « نمل

 يوَتْعَلأ تولا الَهَج تيم
 قز ؛ دالا اه رمال نتاع للت قاق ذأ نع : س نا

9 -ٍ - 

 2 ©“ و2 < ر 7

 . كذُيملت هلإف « اذنه هيلع
03 92 

rا  

 َروُص ولو « ُنْيَّللا هَعَم ءاضأل لفعل َرُوُص ول : « اطبخ ای ١ : ر

 دَقَم « ْيَّلَصُب فيك ُفِرْمَي ال اذلَه نْيِرْشِعْلآ نرل ةَعباَنَو ٠ مْ 1 ُهَعَم ملظأل ُلْهَجْلآ

 . ؛ اًبَجَع ١ : ْنِم الَدَب ٩ اًبيجَع » : لضألا يف



Vane؛ مّلَقلا يخو»  

 زوجت ةالصلا نأ هبت هئركذف ايسا هتيأَر الر .. . رخشلاب ئلصُي ٍماَيأ ذم فقر 2o 4 0 ين 1 و1 207 متاع 2 22 02 : 6 5 6 2
 انآ له ؟ يب ث * ام : لاقو يف رصو نمتش م ييف اد دت يي ت تفتلأ « رعشلاب f هاش فو ا “ف حرص نم و 1 ا رْعّشل
! 

 5 م
 ربح

 اذنه َينَدْلَمُب ْنَأ نؤدنرتف نجم الإ َئْوبَسْحَت نإ مهو : َلاَقَو « ُةَعباَتلا ١ بضْعَف 89
 لْهَسلا نم َيِدِيِلْفَت نأ مُثذَقتْعأ امل َكِلَك الْوَلَو . ةكسني هكسني يار هل سيل يذلا مح 9آ
 . َنيِرْشِمْلا ِنْرَمْلآ ةَِباَت يلفت عطس مل هَسْفن هس نغم نزلا ةي نأ مرحلو « كمما

 ؟ كِل ناك َفِبَكَو « ٌبْيِجَع اذل : ا
 ا ب رس . َكِلَذ ا ءايكذَألا ىم مُكُدْعَأ ال : َلاَقَو ٌكِحَضق موو 5 2 ل

 1 ؟ هنرن نيك ۰ ةا هنری مکر غل تيك لو فاز خلال : ش . ۵6

 ص هو

 ؟ ايلا يف َكَسْفَت َتْنَأَر َكَلَعل : انا ٌتلقَو

 اَمَر ؛ ٍباَوّصلأ فْ اذلَهَو ؛ ؛ امرء امل نيرا نزلا ةا داس نكت ملو : لاق
 فالح َناَكَو : كن هَنال اًباَوَص يل كمال نال ېا ۽ ف افلا اأ ول 2 ذاا تمد
 نأ ُلطَأ يَ َةَمِلَك طقس اَذِإَو ١ ٌبِيِصُم اَنَأَو (ٌىليْخُم يق تنك ؛ يي برص كَل
 2 َتْنَأ نوکر اًبْيِصُم

 ... ٍقاَلَصْل َدْنِع ةآزملأ يف ثأر ناجلو ؤا ین یری قا بش أعلا
 هيف تحرص شكلَلَو « ةَدْعَقلاَو ِةَمْوَقلآَو ةراشإلا يف تح < ٍءْيَش لک ف يدعي تيارو
 . . ْمّلَكَتي مَلَو يَ نفاخ م ٠ ُهَمَف متفق هَتَبَسَو

3 

 .ر دملا لم نم أب نزلا نبذ کو۵ ناو رحل ٍنْوُيْجَمْلا آإ مَ
5-8 

 هس ر

 . هس َنْيَتِسَو سیخ

 ؟ لأهم يف لطم امن ٍدِحاَو َنَْمب اَمُهاَتِكِنيترم اه دق : « ش . ٠١ لاق
 ِرغّشلأب ُتْيَلَص يام يا دب ص يلا سنت ولا يآ ناي زك

 َناَك ْوَلَو . . . هل ثار مکار انآ اإ يِوْش نأ مِلَعَل القاَح ناک ولر ؛ مکار انو ُديمَتَس ياو
 : ا أب قلب يدشن لوح منع نال رنا أع قب و



 70 يعفارلأ قداص ىفطصم

 . اب ساكنا واز ذم يه زو انآ مي ڙو ال لح لك ىلع رن نتو : اّن

 وقح نأ تذرف ةديِصَقْلا ُتِيِسَن نبأ لأ اتو َيِل َرَطَح نو « هب ٌّلَصَأ ل : لا

 اده ال . ٍتاَ س يهو ٠ ظفلا يف نيرا نَا ةَ انآ ق ... اهسنأ م نأ
1 1 

 و رح 58

 . فقد مآ لف معو وابو ألا ىلع بنر يَ لعل ل بم يزل ْوَتعَمْل
 . رسل اذنه اَنْيَلَع لمآ : « ش .ا»َّلاَق

 اكل زج نی ر ل نأ

 لاَصصلائلِإَل يسال ننكلراماونأت

 دم اذه سَ كلو : : اَنْلُق

 اوفِرْعَت نأ ُتْدَرَأ : َلاَقَو َكِحَضَق
1 

 ِناَطْوألاِب ساَكَئناَيَسْفِعْشَو َيئِناَمُأَو بِماتتب ئَرَوْلا فِفش

 نا ف وألاو لااّتبسَحَو اعر اراق َةاَيَحْلا اًوُبِمَح

 « َةَعَبْرَأ َتْيِسَن دَقَو « تايب ُهّنس اهن : رحل ُنُْيْجَمْلا َلاَق . َتَكَسَف يلع جزا مٿ

 . َكَرُكدُأ نأ ُديِرَأ ْتْسَلَو

 . ةالئأ امك فوم ةر الم 00

 . نْيرشعلا ِنرَْلآ ةا داس 51 ب (يقداّص) رف قفز
7 
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C1 En cı A املأ ٍنِرَقْلَأ ة ِةَعباَِ ُتْنْدَأَو اَمُهَعَم َتََلَي ن 

 0 نیلا ىف ْيِناَقَْي ْنَأ َنيرْشِعْل

 ْدَقَل : ُلْوُقَيو جويو وُكْشَي ْنْوْنْجَمْلا َذَحَأ تح تبغ امف : نیب وهو ش . !َلاَق
oصل 2  

 ا تس یک هل ا كل اک فزع ی یتا ر ‹ ٌملّظلأ

 ا . . (ةَلاَسّولآ) ف اَهُرُشْني
 : ةّلَجِمْلا ىلإ اهب َتَعِبَيَو « اَهْيلَع ُهَعيقْرَت ن ْنَأ الإ َسْيلَو « ٌعداَو ٌحُئِرَتْسُم

 0 ريو لق قع لك نع نل بالو « ريشا لو بَل هنن لهي مساع اسا
 هذ لعبت وأجمل لإ تالاقملا هزه نأ نسوي ذأ كلن اتت :«سش . | لاق

 ؟ تَمّدلُأ

 ُراَرْسَأ اَهّنِإَف دَحَأ اَهَمَلْعَي نأ يعني الو ءاَهُمِتاَكَو اَهُنِصْحُم اّ اًراَرْسَأ َكاَْه َّنِإ :َلاَق

 لَم لك ىف َكْيِطْعَأ اَنَأَو < تاما هذه انآ ْيِل بنك (َيِفاَيلآ) عَدَف : ُهَل َلاَق

 (نْيِرْشِعْلا ِنْرَقْل ةغبات) نَا « ٌيِعْفاّرلل لِ تتكأ ن نأ ْمِيِطَتْسأ الَو ٌراَرْسَأ هذه : ل
 - ها هم سدر مس قا ت2 ر عر« 02

 ام ادم َناَكَل ُهْدْيَغ ُهاَعّدَأ ولو « َنِْيِرْشِعْلا ِنْرَقْلا ٍةَعِبآَت ْذاَنْسَأ الإ ُهَماَلَك َيِعّدَي نا روج ال
 < م يق لك k2 0 سو ه5 ةم ل نيم سي ما مكاو

 راَرْسَألأ لك ال ِراَرْسَألا ضْعَب اَذدَعَو « َنْيِرْشِعْلا ِنْرَمْل ِةعباَن رذَق ْنِم

 ٌّيِدّتلَأ ىلإ ةّيشعلا يف ِناَنْوْنَجَمْلأ ءاج مث : تلق f ıi هم a7 o odo و ا

 حقد نأ ريع « ِتالاقَملأ هذه اتل بمي يذلا ره هنأ يعدي رْهْشَأ ةعشت ُذْنُم ذنم ُنْيِكْسِمْل اذنه لار ال 0(

 .e اشر َنيرْشع اَهَلَعَجَن 4 اًريخُأ ةميقلآ



2 
 الخ

 س
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ey 2 ملا 

۳ 

 و ر 7 ع هم

 اردت ْتآَيَ دقو ؛ ٤ع . س»و ۰ش .اهو ءانأ : ةثالث ا يدا يف انکو

 0 SD سل
fا 3 اا و 3 ر اَتْمَقَر رو  o2ا  

 ىَنْعَم « ِنْوْنْجَم » ةَملك يف نأ اًبَسَح  اًمِهِماَرْكإَو اًمِهِطْسَب اثات اتم « اًمهاتفطلأَو

 - لبنا عا وهو ١ "ترفل قة یي ف تارو... عيل نأ بأ نيت
 ناكف . . . انأ اًهُقّسْعَأ ين هنآ ا ن هك نَا ُدَقَتْعي هن E ةَراَبعْل تاک امل مج 200 سا مصرس 6

 ك ةك رحل هن هم ُفَرظَتْسُتَو ۰ ا 2 ِناَسّللآ هک اًدَّدَسُم

 موه

 ُهْبْطاَح اَذِإ هئاَيِرْبِك ىلإ ُلاَمَجْلآ م اخي ام نجل َجاَمْحَأَو « ُرْوُرْعَل آ ُهْنم َنَكَمَت ال
per 

eu 

 8 ا رر و رر
ef iيف يدل ام نم هيلع َنْوُرِيْصَت اَمِلَو ْمُكَل ف ا الا ار  

 ٌسِلاَجْلا اَذنَم . َةَلاَثْحَو تا ْرَأَو طالخأ الإ ءالْؤَم ْنِإ . ِئاَغْرَعَو ِهِعاَعِرَو ِهِئاَضْوَض
 ا 2

 . َنْوْعَمْجَتْمْلا ِءالْؤَم . ِناَلباَعَتمْلا نادم . ٌرِفَْتْسُمْلآ اذل . كلنه ُفقاَوْلآ اذنه . كانه
2 

to 

 ؟ يه اَم ؟ يه ام . يسار ف ةقيقَح ةَْيقَح لاي هلك اذنه

 e يم o ص 2 E ا لا 5 ام ص رم

 اًنْسَمْعْنَأ ْيِيْلآ ةمحزلآ هذه . درّتلآ ةراجحب ٌبْرضلَأ اذلَه . كمْ حاصلا اذ
ronةقيقَح لاب هلك از ل 59 ا 0 ادله  asيه « يه . يسار يف ةقيقح ذه . لوح نم ج ثاكمل . اَهيِف ت . ّ 3  › 

 َسْجَوَتَو « ُهاَنيَعُرْوُدت ايل َرظَنَو « ملاح ٍلْئواَهَت ِْف َمَقَوَو « ُرَحآلآ ْنْوُنْجَمْلآ َجَعْرْنآَف

 ‹« م 1970 لوألا نوناك /ربمسيد ٩ = ه 1504 ةنس ناضمر رهش ۱۳ « ۱۲۷ : ددعلا ٩ ةلاسرلا » (#)

 . 193118577 : تاحفصلا « ةئلاثلا ةنسلا

 )١( ماسي . فرش ظفاح نيمأوه .

 . ماسي ٠ نايزُعلا ديوس وه )0

 . لوألا َةَلاَقَمْلا ىف ُدُفْضَو م ْدَقَو « اهْلَجْنَأ نيل عم ماو : يأ 0



  Vfملَقْلا يو «

 اًّملف ؛ ايق هفت عَمَجَو روسو « بابل ىلإ هْرَصِب لر م ءار

 .sora 0_0 2 ی 2 2 . 2
 .نّونجَم هنأ مكل تبئيل َبّرضلأَو َناَيْبَصلأ ُهَتْفَوَح اَمَّنِإ :َلاَقَو ِكَحّضلأ ىف َنَحْمَأَو َهَقْهَ

 هسفن نيبو هيب متي لعجو ظاتغأو ُرَخَآل َدِرَحَف

 ؟ ُثئيخْلأ ا ا ا َنيِنَط هب هب رت مالك ام : ٩ ٌةغباَلأ » لا

et ىك اذِإَو « فّلَجَت قنس اذ هلأ ٍقَمْحَأْلا تاَمالَع نم نأ : « هاَتْظِفَح ام » : َلاَق 
 ر ص o ر

 ر ا لو ا مق امك < ف را

 ا قي نوک آ۰. نعت بوک تبل لإ یکن دعب رجلا

 8 : هل َلاَقَو ع. س » هنود ْنِم َضَرَتْغَو؛ وب َكَسْمَأَو « ©« ش ١١. َعَرْسأَ

 اده الإ ذج مل تنيك ؟ ادم الإ لفي ْمَل يك ؟ اذه م َلاَق فيك  ُهَحْنَو  ْنِكَلَو : َلاَق

 نأ آر ُتْمَمَهَل ؟ َنْيِرْشِْلا ِنْرَقْلا يف هلآ ُهَدَحْرَأ دَقَ ‹ ٌْقَمْحَأ نِيِرْشِْلا ِنْرَمْلا ةمِباَنَأ ؟ لوق

 َنِيرْشِعْلا ِنْرَمْا ُنَمْحَأ نأ الإ لومي اَمَه ؛ ُهاَنْيَع هيف يذلا رسا

Ei 203  

 أ ْنِم َسِيَل » : فيرا ِثْيِدَحْلآ َنِنَم ؛ هني َكَبَضْعَأ يذلا وه اذه ناک نإ تلق

 اق اكو القاع اًمِيِظنَت ٌةَمّطَنُم ٌةَئاَمَح اَهُسْفَن ٌهاَيَحْلاَو . « ٌشْيِعَي اَهبَك ٠ ةَعْمَح ْئفَو لإ

 نشاط اَم ذل ْمَتْمَأَ ؛ ِِتاَقاَمَح ْنِم ٍءْيَش ىَلَع ٌليَقُم َوُهَو الإ اَهِتاَذَل نم ِءْيَش يلع ُناَسْنِإلآ
 ةَعْيبَط َلَمَتْحَأ اَمَل ِناَسْنلآ ٍةَعْيَط ٰيف ذ ُنْمْحْلأ اذه اَلْوَلَو ؛ ِنْوناَق نم جرو ُنْقَعْلأ هيف

 طق نو اتي راح كلنا ذل نع ب ُبِئاَغ ةرتكأ نأ كي لحب نك ؛ ايلا

 هم َتطبمَو بوك يف تفلح كاك للا هبْشُي اَمَو ملح نِف ذ يه اَمّنِإ ةّيقْيَقَحْل

 (وْضْمَبِب هش نت أب زلنا الإ َكَل انف الو "ضل كبف اَمَق « ادله اتبكوك ىلإ

 . « ضْرألل » : ْنِم الدب هل » : لْضَألآ يف 00(
0 



 ؟ ٌمِجاَرَتُم أ ضقت ْوَأ فام اَمُكدَْكََو

07 

 مآ ؛ كبف ضنألا ةيضرأ َرْمَد شيت اهي يآ ةقنحلا ره للملا اذنه : ُثْلُق RA of 9 ٤ يعل 2 0

 ريع ةَقْيَقَحْلا لَآ شيعي اَدلَهِلَو ؛ ضزألا ٌةعْيِبَط 3 اهُلِمَتْحَت ال ٌةَدْيِعَبَف ِءاَمّسْلآ وامس

 م هع

 هنأ ةَيماَسْلَأ ٍلاَمْعَألآ نم الَمَع اوي اَمَّلُكَف ؛ ةبذاكلآ ُرِهاَوَظل

 « هللا ِةََجْلا ٍلخَأ رك ١ 0 ر یی عقل ُحَصَأ ادله َّنَعَلَو ؛ هب اَلوُدْعَم ْوَأ الَوَحُم

 : مقر « « دئاوزلا عمجم » . رازبلا هجرخأ : ٠ ءايحإلا ثيداحأ جيرخت » يف يقارعلا ظفاحلا لاق]

. [IATY49 1و 

 هلآ ةكجلآ لأ رت : « ُهاَْظَِح ام » : ُرَحآلا نجلا لاَ

5 ese مو م يم رام TA هللا ام اًيْنّذلأ نم ُهْوَلاَن ام لك مهبلْسَيف « اَعْيمَج سالا ىلع ِتآ دب ال َتْوَمْلأ نِإ مٿ : تلق ٤ » 

 ٌةُرْوُرْس نؤكي نأ الإ ‹ هل ىقَْي ال اَم َلاَنَي نأب ُرَسُي ٰيذلآ اذ ْنَمَف ؛ لتي ْمَل ْنَمِب لات ْنَم ٌقِحْلْيَو
o r oهك ور 6 2 هس موال  {res Aleةقاَمَح هنزح نكي نأ الإ « هَل ئقبَي ال ام ُهَتْوُمَي نأ ىلع نرخي ْىذَّلأ اذ ْنَمَو ؟ يقام نم وواو هع 5  

 هسا وحلا يف تَبَرض < ةقاّمح ناك هنأ الإ ٌتْحْلأ يضفي نأ َدْعَب بحل ئف ٍءْئش ئاو ؟ ئّرخأ
 م و e 57 و

 ملا ىلع تاق مئ نَمَرلَأ ىلع تضاف تح َن لآ الق مٿ َرسْفَتلأ ِتَالَم َّنَح اهلك

 ةت يقل ف عقل لع . ئيكتو ةينألا یو رئت از

 ناو هَ اذنه س رتا هن: تقلا هجر يش قش

e 

 ان نب 3

 ر ر
 . رَمَقْلاب يتيح ُهّيشأ ال انآ اذدهلَو « َتْفَدَص : َلاَقَو دْبَضَع نک مو (ةَعباتل) اده



 ا ۷

 بح َتْنَأ بَ اًذاَمِب مَلْعَأ ىَّبَح َكَل لْوُقأ ال : َلاَق

 قل اك كك كو : ل

 ؟ اَهُهبَشَت ادام : لاق

 ٌتاَرْيثَك ُبْئاَبَح َكَلَو « (َنْيِرْشِعْلا ِنَْقْلآ ِةعِباَن) ُداَنْسَأ َتْنَأَو َكْنِم ئَضْرُي ال اذه : لاق
 رْهَش ىف اًهَبَبْحَأ َكْتْظَأَو « ٠ ِدْرَوْلا ٍقاَرْوَأ ١ يف يلا كلي ٌنُهْنِم ينتج ْذَقَو « كنك َدَدَع

 ص . ةئَس ْنِم . . . ةََس ْنِم راّيأ /وُياَم

 . كيه ذَق اَذ اننأ انّه ؛ ۱۹۳۰ ِةَنَس نم : ُرَخآلآ نْوُيِجَمْلآ َلاَق

 دهني تأ الإ « نت عشب نم ثيم هونا قاتل ل طق لاق

 . تاريك ُتِئاَبَح َكَلَو كنم ضرب ال اذنه : لوقت تنك ا

 لطيف هْيبْشَتلا عرفو ُرَمَمل تا. رشا لي نيو توخ قا زا لاق
2 

 اناَيْحَأ ترضي '"”ُديْعُم نكد اًهنَْلف . ِرَمَق الب ُتاَيَرْخَألآ
3 1 

۹ i. 
5١ 2 

e £ Cv 
 کک

Tt 
 رص ج

 ُتِئباَعَدلأ ضيبْلا اَمَأ .. . رتقا ينل زعم كت جز ثذجع دق .. . داوشلا ى

 ؟ َكَدْنِع ناَولَأ ظاَملالِلَو : « ع. س »لاق

 ْنَع اًفنآ انُداَتْسُأ لقي ْمَلَأ ؛ ِةَئَجْلآ َنِم ةَليخَأ َكِلجاَد ْيِف َتْرَصِنَأل َةَعِباَت تنك ْؤَل : لاق

 حنس اتل دوك لوألا توك يف ؟ پك ىلإ ٍبَكْوك نم طب هل : ( (َنيِرْشِعْلأ ِنْرَمْلأ ةغبات)

 رلخلا ملل نيمو ٠ رمخأ يقرا عفو « قرأ لبا عَ مس ٠ نوم جو « نوم

 اَمَو ِفْخَتْسُم وه امو « ٌنسَحُي اَمَو ْىَرُي امهم ٌءاَوَس « ٌةَنَوَلُم رص مدلك ُدْوُجْوْلاَو « رضخأ

 . ِداَوّسْلأَو ةَرْمُحْلآ َنْيَب نول : ُهتكدلأ () 8 53 وفا هور
 -ْفَمَلعَو ؛ ةَ ةايذألا نشو تاوشألا َنْوْعَمْسَي ساقا ضعیف ؛ ٍلاَيَحْلآ نم َسِيَلَو عقاو اذنه 49
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 و

 . رها ر
2 

 إ ُهْعَمْسَأ ال « رْبِحْلا ظلك بألا اذه مشو : َلاَقَو رأل ِنْوُبْجَمْلا ىلإ امو و
 ََوْسَأ

 نب # ¥

 ؟ ِهّلَكَتت ال كَل ام : ع . سهل َلاَقَف ؛ اَْيَكَسَو « ةا » َتَكَسَو

9۸ 

Ca : تزكشلا دنا ينل . 
 ؟ تْوُكشلا يرث ًذاَمِلَق :

 . . هلكت نأ ةنرأ یکی :
 َلاَقَو َءْيَشاّللا رطب َءاَضَقْلا نبع هب مرق « رخآلآ ِنْوْيْجَمْلا َنِم ظَِعْلا وسْفت يف َكّرَحَتَ

3 

- 

 6 لن

 ل

 عل

< 

 ۲ زن ياك دلو ركل 3١ . القاع اذه َحَبْصَأ ىحِل ِتاَوَذ ِءاَسّنلا لَك َحَبْص
7 
 فأ اد

 م

 ؟ نمش ادم نم: َلاَقَو (ةَعباَلا) را

 ضل ىلع ٍلْجِر ُقْفَح اذه « ٌدَحَأ َكْمَتْشَي ْمَل : « ع. س »لاَ

 ءئسأ « نوط ّلُجَر اَنَأَو « اَدَبَأ يندب ال يِعْنَسَو « ُتْيَِحْلآ اًدلَه نمش لب : لا

 َقَْمَح ْدَق تلق امك ُهْبَهَ . سائل ِمّبَظ ٌءْوُس « ٍلقاَعْلا » مزاحلا ُةَمالََو « يح لع نطل

 حَمَط ذَقل . هَ ام عَمْسأ اَنأَو ‹ كلَ نِي ْيِنْعَي اَم اع َوُهَف ؛ هلجرب طب < وأ « هلْ
2 

 ُهْنْوَجَه اَذِإ إف « مالل أي ولو هَ نأ بالو «وِئاَجِ نِ نيل هاف لَ ىلع همّ

 . َماَتْسَبَدَو اَنَدْنِع ْتَناَك يتلا رْيَمْلاَك هلع هلَعْجَأ ْنَأ ُدْيرََو « ْيِتاَمِلَك يف ُهَمَد تار

 ْنَأ ْيِذاَتْسُأ اي َكْل َكْلأْسَأ ْنِكَلَو . ُنْيَكَسلأ يه هذه : َلاَقَو ع . س ١ ّمَلَق عزن مٹ

 ىلع لجر ةقفخ نإ . ٌرْعشلا يع برع ْذَقَف « هونج هل َفِصَتَو ِنْيََمِلَكِب تنا ُهَحَبَْت

 ٍرْعْشلآ ُتاَيبَأ ثنا اَمَو « َنْئراَهتيو َنِحِراَحْجَأ ىلإ نرل ؛ اعرف تاَرألآ ربطت ضرألا

 و

 اهب رهف ٍتاَرْثؤُم أ[ نم روم اَهَسَِل ذق هييهذ ر رص أب هنوُللَعيو اذنه نوفر ةيبَصَمْلا ضاَرْمأل
0 

2 



  VAملقلا يخو» «

 تِناَرَأ الإ ْئِْهَذ ْيِف . .
2 d~ و 

 اييَغ اَمْدَق َناَك ْنَمَو ؛ نسجل َقِيقد َناَك « يلم اَنْ اًفْيِصَح َناَك ْنَم َّنَأ َنْوُفِرْعَت ال مآ

 ىلإ ُتْرَفاَس ْذَق ِتْيَأَر َدْرَبْلا ُتْرَع زعْشتسآ اأ ذم ؛ اقيم اَطِِلَع سلا ديل ناك اذنه ل

 ْذِإ . . . فاح ْوَأتءاَبَع لإ َرَهاَس اًْرَيٌرَعْشَتْسأ اذ َوْهَف ُنْوُنَجَمْلآ اَذنَم اَمأ ؛ َيِلاَمَّشلا بطل

 اًماَحط اَم ردي الو « ةَيْفاَرْغُج فرعي ال ره

 ْثراَحْلَأ ئبَأ ةَرداَن ْنِم ُفَرظَأ كنم اذنه : ُتْلُق

pS هس م ر e ؟ ةغبان وه لهو ؟ ِثراَحْلَأ ئبأ ةّردات اَمَو : لاق 

 . ومر 5اف يلع ناو ينا ٠ رفح نب ئنيعو ديس مم ڌني َسَلَج : ثق

9 

 وه امنا . ٍعِئاَجلآ ٌلكأ لكا ال : ْمِئِظَع ُكِلَم ُدْيْشَرلَأَو « اَمُهَلْبَق هقيغَر ِثراَحْلآ ْوْبَأ لكا
 ! ٌمالغ لغ اَي : ةا ِثراَحلآ ز بأ َحاَصَق ؛ ايقاب لاري ال ُهَْيِغَر َناَكَف ؛ َكاَنْهَو اه نم ُتْيِعْمّتلَ
 يذلا يعول اه نإ بكَ ذأ ر : َلاَق ؟ َكَل اَم َكلْيَو : َلاَقَو ٌدْيْشَرلَآ َعِرَمَف . ن أ نأ د أ همس er . تروم فو دما كل كك 7

 ص

5 

 نم 2 رشا نزلا يا نيو ثراَحْل بأ نيب اقف َنِكنَلَو : (ةعباتلآ) ل
 اك لح « هَبّملأ دج ُدِجَأَف ُلكأَي َوُهَو ٍلُجَرلَ ىلإ ُتْرْطَن اَمبُر ينا ب ٍيِئاَجَعْلأ

 اج - اأ ني یب ال اذه ذأ باجل نم کلکو ٠ ريت ال

 ناک عشيق ٠ ٌلْمِحْلأآ ِهِرْهَط ْىَلَعَر َراَمِحْلأ رص امير « اََماَمَأ يذل ْنْوُتْجَمْلا اَذّم اا

 اتلاف نلع ال و ِهِرْهظ ىلع لمحل

 ؟ َكْراَمِح َقِرْسَأ هَل ليقف , ٌراَمح َييياَرْعَأِل قر هلأ : « ُهاَتْظِفَح امم » : ُرَخآلآ َلاَق

 َنْيح دْيَلَع نكأ هَل يأ ىلع : لاق ؟ ُهُدَمْحَت ادام ىلع 7 هلأ ُدَمْحَأَو ْمَعَن : َلاَق
 2 ا ا م ساسي يب ف سا 0 و سرس ع uk و

 « َىَلَع نكي ْمَل لئجلا َّنَأ ْىَلَع هللا تذَمَح « رهلآ َلَقْتُم ارامح تيار اَذإ اَنأَ ف

 ر و ت 2 ر

 ٍتاَفَدِهِلْجرب قَد مث . اَذنَه لوفي اَمَك ال

 ْلَب اذهب ىِفَتكَي ال هك « ٌنْوُنْجَم ْنّنِإ لوفي فيك ْمَتْعِمَسَأ : َلاَقَو (ًةعِباَنلأ) ٌطاَّشَتْسَأق
 2 1 1 م
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 عضاوت ْنِم نِإف < « كنم بيعي الَو “ مما ادم اا ذأ يي : تلق e | ىلع هب الو لم ر 2 حس 85 همر ع
2 

00 

 ُمُهَتلَخَد ادق ٠ « هَل ةف رل ملح سؤ ٌرَعَش اَذإَف « ٍناَوْيَحْلا سي اُرْعْشَي ن « غباَوتلآ »

 كح : قي نب را زن ذكر قوزا علل لع لج لیا لک َراَص َةَّقَدلآ

 اباد اياد عم يشن لاري الق + ارَحَس ا ةیقاس ياب (ةَعِباَت) َناَك : لاق َةَماَمُت ْنَع ٌظِحاَجْلآ

 للا : َلاَقَو ًأَّضَوَت ىش اذ « دل ماا درا بنر ا ةَّدِش ْيِف اًعجاَرَو

 ! تا نأ لِ كلك ناق . اجب َرْخَمَو اَجَرَف مهلا اذه ْنِم اتل ْلَعْجَأ

 « ِءالقعلل َرْوُرُس الو «ُرْوُرْسلأ اًينُدلآ ةَرَمَث : طع ا امم » : ُدَحآلآ ُنْوُيْجَمْلآ لاَ
 ؛ هم تاع نأ ىلإ قعلا ذه تلا ىف ةزذزش رش اعل ملقا لق ذه نكي هلو

 ! "لأ هَّمحَر

3i 3ني  

 ا

 ءاَجِهْلاب ُهْحَبْذَت الَو ٌكِبِحاَص ْنَع َنآلآ فغا : .E س » لاق

 ناَكَو « يلق يضرم نم يان ري ُنْوُيِجَمْلا اَذنَمَر « ِناّيْسِن ْنِم يترك ْدَقَل : لا
 س دو هَ 7 هما م ےس 5-5 وم هر

 كلذ غك اًمِيِظَع اعر : يأ « ٍلْفَعلأ يِف اًْوَذش ُهاَرَي نأ - ةقيقحلا ىلإ ئَدَهَت ول  ُهَجَوْل
 تو

 هِيَ ةَعاّسلآ هديب َدَحأَف ؛ ؛ هَل قلف ٍنمزلآ نم مك ي تتي نأ َداَرَأ يذلا ٍفْوُسَلْيَمْل
2 

 ع ت ثّ « راتلآ ىَلَع ِءاَملأ يف َةَعاَملأ نما ٠؛ غول نايس يس مٿ َةّضْيَب ئَرخألا

 امك اَنْوُجَم هم ل بألا اذه هذ زو . اسلا يج هنآ ىلع اهني غي ضل ىلع

 - اهتمي لآ مهلاغأد مهيهاومب ىر ءا زر يال أ[ نإَف « ْىنمْعْرَي
 ص
 وأ « ُهلْبأ وأ « نْوْنْجَم يل لاقي نأ : ثالث ٌتاَملك ْيِنَجْي نينه انة يشن ى f عمم 225 ,Pogo و ها يو ا“ مي يوك رس ع هس ا ل 01

 َرْفُكْلاَو َرْفُكْلا ُبْنَجَتَي اَمَك تاللا هدم ْتْئَجَتِلَف َْبْحَُص يف َبِعَر ْنَمَف . محا

 لفغُم : ٍلْيْمَتلا ىلَع يآ . الم . الم كَل لبق اد : ش . اَلاَق

 )١( تبي » : نم الدب  ٌفرْعَي » : لصألا ىف ٠ .



 «مّلقْلا رخو » 1۰

 . “ٰيرذف ْنِم ْتَسْيَل هذه ! ال : َلاَقَو الق تاز ّكَحَف

 نقلا كلذك ٠ َقِئاَقَحْلا ٍتريَغ َكَدْنِع ثعطُف اَذِإ ِتاَمِلَكْلا ٌضْعَبَق : تل

 ؟ اسر رب ةر
 ؟ كلذ ناك َفْيَكَو : لاق

 ؛ُهُدْرُفَي لج َءاَجَف ْمُهَحَم َجَرَخَف « ليَ نورس هئو جرح اًِباَرْعَأ نا اوُمَعَر :ُتْلُق

 اهنا نو ا طريقك ا ُقِئاَم اي : اَوُلاَق . ُهَْيرَئْسأ سرق : لاق ؟ انه ام : هل يق

 . َنْوُدِيِراَمَكاَسَرَف اَهتْذَع ذَق : مهلا مهب امدا ءاي رف عطققو ثم ىلإ حجر

 اي رس را ا : (ةَعباَتلآ) َلاَق

 . اهم ْمَعْطَأ مَلو اهمخَل ُتِْصو اذ « ادرس ةَ

 ايَيْرَق بَسخَت : رَْعْلآ ُلْئِم َوُهَو « اًماَحَط ام ٍيِردَي ال اًدنَم : َلاَقَو رَخآلآ ىلإ امو هَ
 . (َنِنِرْشِعْلا ِنْرَْلا ةَحباَت) داسا اي اذه يف ْلْفَف ؛ حْبَدلِلُكَسْت اَمُهْنِمَو حالا لاتقل

 . ْمَعَن : لاق

 : ؟لماكلا ءوزجم نم] ةَعِباَنلآ ديري اَم ْىَلَع َتاَيبَأْلآ هذلَه ُتْبَمَكَف

 1 ما لس لا قل اهمهاحطاتزلنتل لف

ê # # 

 ھا 2 0 ع 1 0 | ھا و م ميش

 اًماَحض َسْفش ْئَرَتْنَب اًاَحْطاَم يردي سيل
 اما للا ئَرَو امار لفمارجح
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 ا

 اذنه ناك اَمَو . اًماَحِل ْتَلاَط « اًماَحِل ْتَلاَط : ُلْوُقَي َلَعَجَو « ْىَمَدْرَأَو (ُةَعباَتلآ) رسو

 0 دئلأ ىلإ (لَجْعَتْسُمْلأ ٍدْيِرَبْلا ْيِعاَس ُءٰيجَمف د كالا ُةرْوُرُس ام ؛ ُهَمْضَأَلا ودل لإ
 م سم دينيا

Es 3و يف مو هأ هم 7-0 م  

 . اذك ٌيِدَنِب ‹ نالف َنْيِرْشِعَل علا ميا : هانم لاس دب فَ

 اَوُعَفَرَو « سالا ق اتغآ ْتَكَواَطَتَق ؛ هبحاَص ْنَع لاشي ٍناَوْنْمَ لاب فتْهَي لجَرلا لعجو
5- 

 نم ُكِلْم ُهَنََكَو َةَلاَسْدل ُلَواَتتي ُهَدَي َدَم ْدَقَو (َنْيِرْشِعْل ندا هَ ةا ىلإ َنْوُرْظْنَي ْمُهَراَصِن تاب
 ےل

 ولا

 املك « واود يها ُهآَرَو ؛ رخآلا نؤئخملا - « َنْيِرْشِعْلا ِنْرَقْلآ ةَعبا ١ قاضو

 كم ظل ُهْعَوَج رَبي حربي الف ؟ وه هنولج نع ت تيب ناب اإ كِل هَل تأ م قداح ؤا لقا

 هْيَلِإ َعَقَدَ 3 ٍسِلْجَمْلا نَ هفضل لاَ نأ داراق ؛ دلع نف شي اک لاي الر « َةَرَم دعب
mE 

3 

  1١لصألا يف ةلاقملا هذه دعب ءاج :

 لَ تاسو « مهن دَحَأ نم هلم َنيِرْسبمْلا ٍتاَقاَحَس َنضْمَب ردي لضاق اتيلإ بك : َنوُرسَبُمْل
 ةَرْكفْلا ٍنوُُجِب نوب ٍءاَضُم ْمُه ْذِإ نوڪ ام نك كامو مج الْؤَم نع دآم « مهبل

 كَل ميقُب نأ ُديِرُي . . . (ةغبان) ّيكيرمأ ٍلُجَر لم مالشإلآ ٍنَع هنوني ام لك يف ْمُهلَتَمَو ۽ ةبّدلآ

e دزوف ٍعناَصَم يف ْعوُنْضَم َوُه امل يرل لَمَجلا نأ لَ نارا 

 م ۱۹۳۵ لوألا نوناك /ربمسيد ۱١ = ه ٤ ٠١١ ةنس ناضمر رهش 5١ « ۱۲۷ : ددعلا ٤ ةلاسرلا )#( ١

 . 55:55:9١ : تاحفصلا «ء ةئلاثلا ةئسلا



 » لأ حو » فلين

 ء دْيرَبْلا راد ْيِف اهلا بهذا وذل ْذُح : هَل َلاَقَو (ُلَجْعَتْسُمْلا ٌديِربْلا) اهب َءاَج يتلا َةَلاَسّرلأ
2 e لا ا f a 7 00 

 ‹ اهب ٌءْيِجَيَف وه ُدْوْعَيَو ايق يالا ُبَمَذَ مث ۽ ىرخأ هّرَم يِعاّسلأ اهي ءيجيَسف

2 2“ 

 م + ح5 دوُكَحْضَِو هني كاكضتق « ءيت وه نوکر بدت تلأ دو دو

 م 2

 ع يق تن  غأو ر
 ها مااح EE EL رص
 ٰيلجر ال ِناَسْنِإ ٰيلجر يل َّنِإَو « الجار الإ بَ ذأ ال انأَو ا ل يبل باتل

 باد

 ٌلِماَك نْونْجَم ِناَسْنإلا ّنِم ٌجْرْخَي ِنْوُنُجْلا َنِم للقب ! شآ َناَحْبْس : (ةغبالا) َلاَق

 ولباس عنج هلك موبثلا نيو « ريكو ريك نم الإ قاتلا أيا نأ دني . فعلا تلعن

 ‹ (َنْيِرْشِعْلا ِنْرَمْلآ ةغباتك) ٍدحاَو ِناَسْنإل اَهِعاَمِتْجآ ةيوْعصَو اَهَقْدفَتَ و اَهِدُدَعَت َْلَع هِباَبْسَأَو

 ناسا َسْيَل هن ٠ ٍلاَلْخْلأ كلي لَك يف ْتَنَراَوَتَو . بابسألآ هذه ُلُك هْيَلِإ ْتَفاَوَت يذلا وَ

 عب)ةيِعوَمَك « داكيتالا عب يلا مزل يف أنآ امتككو ؛ مِيِلْعَتلا يف الو ملِعْلا ف

 عم َةَريَمَتُمَو ؛ اهسف ىلع اهسْفنب هلا ةَمِجَسْنُم لامعا ٌءْيِبَت "اهبق ؛ (َنْيِرْشِعْلا ِنْرَقْل

 ىلَع اًهسْفتب لاد م اهِنْوَك م ٌةَمِئاَلتمَو ٠١ ايست ىلع امس هد مجسم ةَمجَسْنُم اًهِنْوَك
 اً 0 9

 م

5 

 ر
 م
 8 رمى
 ریس

 بألا ٍةَسَرْدَم 00 راد ٍةَسْرْدَم ْيِجِيّرِخ َنْبَب َلّوألأ ناك ۰۲ ع . س» اذنه 3 5 A o ro هغ ممم ال ك2 006

 انكلأ نأ فَ وُ َوُمَو ؛ رطتلا ٍةَكِصَو ِناَسْللأ ِةَغاََبَو « يدخلو ٍقِطْنَمْلاَو ٠ ةيبرَعْلاَو
0 5 
١ 

 ا ا

2 

 دس يعي رت مث 0 أ الهي ويباع ىلإ لصيف , داو بط َلعو ديرب يف نقلي

 نأ هلقَعب ُكرْذُي لك « (ئير فهلا نفل ,ات) مْسآ ةئونعُمْلا ِةَلاَسرلآ ِهِذَم ىلع َعِاَوُط َةَعَبْرَأ
 3 ص

 0 كه
717 

u 

 ی

25 

1 

5 

 uuu ع ع بارم مي نأ لإ لصق نأ لالا ذل نحن نأ كلو قت

 . «اَهبَق » : مال ؛ ايف ٠ : لضألا يف 200
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3 

 « ُهاَتْظْفَح اًمِم » : َلاَقَو «وْيَدَيِب ََفَصَو ‹ ِهسِلْجَم يف ّرتْمََو « ُرَخآلآ ُنْوُنْجَمْلا برطَق

 نق ع < س » خاو الف . « ٍمِلزَتُع ردك ىلع سالا لآ ُبِساَحُي ٠ ١ : ُثْيِدَحْلأ اذنه

 وجو َةَعبْرَأ ايفو « ٍلاَوَْأ هل ثالث اًهِيفَو ‹ « نالو د اًهِيَف » : ملت مزلغلا ر راد َةَسَردَم

 باَوط برأ اف ْمُهُمّلَعُت ال اهو
 ُلماَحَو ٠ ُهطيِلَخَو ُهُيِحاَص اَنأَف « َكِيَلَعاَل : هَل َلاَقَو «« ع . س » ىلإ َتَقَلآ مث

Cie 

 ر ےس م
 « وبدأ ةّيواَرَو « هملع

7 ٠ 

 هذه يف الإ هئم ةّمكِحْلا هذه ْتْمِلَع اَمَو « وتاقثو هت هتاَعُد كار
29 

 رش َرَشَع وبات ىلع عض ْمَل ادام : لعب نأ ٍلِئاَعل نق ٠ اڌ ناک اًذِإَف : « ش . ۱١ َلاَق
00 2 

 . ٍِتاّرَم َرْشَع ْيِعاّسلأ وب ٌءْيِجَيف ‹ عباّوطلآ َّنِم
 صم صا ر

 [رفاولا نم] ؟ . . اًضِنَأ اڌو : (ةغباتلا) لاق

 نتا ي ا ا ا اللا وه شاَمَو»

 ر 007 ف
 ةعساتلا الق

 6م 0 Af 2 ور عم 1-7
 ٌىدّتلا اذله لهأ فرصتي ىتَمو : ل

 ص
 ىو

 E نَا ىلإ تام عبرا يهف 1 هدم ٌةَعاَس لک يف ددر ْيِعاَسلأ ناک اَذِإَف : لاق

 ْمْوَق َءاَجَو « (َنْيِرْشِعْل نزلا ةعِباَت) اوُفَرَع موق َبَمَذ دق نوَ ام َكِلَذ َنْبَبَ ٠ نه نوعا
 . يت يأ كمال نع أ يال هاله كْ هبا َُنْوف رَْيَف مريع ع

9 

 م 7 هك اس د 101 0 مور م رس ها

 00 شربل



 ملل يَحَو» 1٤

 اًمِمَو » . . . ةيفارغُجلأو باَسِحْل ٍلْوُصَأ ْىَلَع مومي يذلا ْنْيِصَرلا ُمالَكْلا َرُه اله

 ؛ ۱۸١۳۸ : مقر « ا دئاوزلا عمجم] . « ٍلْقعْلآ نم ُهَوْعأ لام ال” : ُتِيِدَحْلَأ اذنه « ُءاَنُظِفَح

 عبرا يف « ِتاّرَم عب 2 بار ب عراق 4 ء۳۷٤٤ ٤٤٩۳١ : مقر ء٤ لامعلا زنك »

 : « لَمْ َنِم ُدَوْعأ لام الو ؛ ُيذبَتَو ٌفاَرْسِإَف اذه ادع اَمَو ؛ ٍتاَعاَس

 7 د نب

 لقت يقبل كيف نإ ةفغض َكِيِف تناك ْنْيَل : هل لاقو هبِحاَص ْنَع (ةغباتلأ) َيِضَرَو 2 ماا o o o o 1ك ر 2 ن ب ر مس

3 
14 

 ؟ هيف ام تت اه علا كلو : انك
 ص

 يف هلبألآ اَذنَم ُتْيَراَجَو « ةرداكلاَو ةبياطُمْلا باب يف مكنيراج نأ : َلاَقَو َكحضَق
 « اَهِاَوْنُع ْنِم ال ٌةَعراَ َةلاَسّولَ َّنَأَو ٠ َكِلَذ ىلع رمل نأ َنْوْبَسْحَت - ِهِقْمْحَو وبؤتُج باب
 : اشا ُدْعَس َلاَق امك « َنْيِرْسِمْلا ِنرَقْل ٍةعباَن لإ ا َاَسْرَأ َوُه ِنْيِرْشِعْل ِنْرَقْلَآ ةغبات ن َّنَأَو

 أي يذلا ريكا فعلا نأ فاد دعل ؟ ... يوكل جوز موي نَا روما
 ةَقيَقَسْلا رحت 2 اَدكلَمَو « ريك ُلْقَع هنأ تبثتل ای ا داَعّصلأ هم نات يذلا َرُه « َرْئاَغَّصلآ

 . تريل ِنرَقْلآ ةغباتك) ٍلْوَمعْلا راك ْنِم
 امِيِف ذاك تْنَأ : (ةَمباكلا) هَل َلاَقَف ؛ ملكي نأ مهو ُرَحآلا ْنْوْيْجَمْلا بضع

2. - 
 ما
 ورمثس

 ا

. 
0 

 . اًقداَص َنْوُكَي نَا ُرْوُجَي اًبذاك َنْوُكَي نأ ُرْوُجَي اَمَكَف « ُدْعَب ایش كبش لثي للكل 1-8 8

Hz ع ١ n ‘E x ¢ er 4 f O 
3 

e د 

e 3 3 2 2 

 - - ي 1 ب 1
a ۷ ؟ َيَملآ ُملمَت أ ٍلْجَرلا ٍلْفَع يف َتْلَعَمَأ ! َكَحْنَو ع 
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 ْيَنِإ : ُلْوُقَيَس ُدّنِإ . هد ُداَرْطآ هوَ قِطْنَم سايق هگو «َكاَذ اَلَو ادم ال : لاَ

 اَهنأك كِناَسِل ئِ ةَملَكْلآ ت ثأر ذقل « كَل اجت : (ةغبالا) لاق . . . ُهَئاَسِل ُرَخآلآ حر رْخَأَ

 نم طقس اًكْوُرْخَم اًغاَمِد كَل نأ فرغ الأ تفز ب کیر تینا فوزي ةت

 يه كنم يل ةَطْحَت لَك نإ ! َّنْئَمْلا َتْظِفَحَل قو رغم هنأ لرلو اب ملک ن لبق َكْراَكْد

 . باَرَصب كنم يل فارع

 رو ب هَبِجاَوَح لَم ْذِإ « وبِجاَوَح َيِف ار ديسْفت ناك رَت هيَ رحال رس

 یاو ا ی یا لا خبل ا رغ ا ر ةنارظتو : (ةغباللأ)

 . َءْيَقأَف ةرظنلا هذه نم عر ُداَكَأ « لم َيِعنبَطلا هجم ىلإ

 الإ ينب ال حلولا نإ . «دؤشكلا نبع يف ةعلم « : مولزت تنم ثني نل

 ُثْيَِخْلأ اَهيِف رطل مث « رْمَخْلآ ةَقَتَعُم ْنِم اّمأَك اونا . خلفت ديلا ِديدَحلاَك « خللا

 مدل لبا اذن ٠ . .  يزيلكنِإ حلم هَبْرَس » ٌةلَتْسُم د ب ال َرْمَكْلا َنِإَف « ةَرَْتلأ ذه

 َوُه : الآ ْنِف يَ لوي نأ ميت ال يذلا ادل . . ٠ تنش نب ذوشأَم همت نك
 ٠ لتتم ةا اي هج يع احا يف ام بدك ةَقاَرُحْلاو نوجا رقما لإ '

 يملا وسلا ٍبِحاَص ْنِم ِنْيِرْسِعْلا ِنْرَقْلآ ةغباَن ىلإ ةلسرُم اَهَنَأ َقُِدَصُي الر 2 و ت ب

 اإ : لْيَللأ مالظ يف « رفقا ةشخَو يف يقل لالا رخ علا ُبِيَذل ادم

 اورا ٌمُواَه . وسلا بحاَص نقْيِدَص نب ثداَج نيل اسا فا یب 07
 ةَلاَسوْلَآ

3 
e 

١ 

e 

00 

 e 8 م e هو دريم دم ٣ و ولو ءار صمام a “ا ست ا

 . رخآلا ِنْوُنْجَمْلا ىلع ضيقلاب رم ةيناثلاو « (نيرشعلا ٍنزقلا ةغباتل) عفذت ِهْيََج AK o 17 52 x م - سو ا ا هوا سك رس ° 32

 مو هر نوو م رر 7 7

 0 ٌعِمَتْجَي الف هيأر ميلَع يرمي يذلا قمخألا : ٌمَكْرَمْلاَو ناَعَقَْمْل 0(
5 

 . ةئبَرعْلا يف ريك وهو « انه حفلا وه بوُلْسألآ اذل كلو ۰ ابا ام 49



 « مَلَقْلا خو 1*7 ١

 . ٍناَتْسِراَمْلا ىَلِإِهلاَسْرإَو

3 3 2 

Er 

 َلاَقَف . نْوْنْجَم اَدنَم : ٍمْرَقْلآ ضع هب َلاَقَف « ٌّلُجَر وب رم ْذِإ هباَحْضَأ يف هلي شآ ُلْوُسَر

 « « لامعلا زنك 1] 4 هللا ةَيصْعَم ِةَيصْعَم ى ءُهْيقُمْلآ ُنْوُْجَمْلآ اَمَّنِإ ؛ ٌباَصُم اَدنَم » : لَو ھا لوس

 1١[. 44 , ۳۷°۱ : مقر

 تيب : فنِرَشلا ٍثْيِدَحلآ يف نإ : تلق ( ًاَحْلُم ) اَمْهَتَْب حِلْضَأ ُث ُتْئَهَدَو

 ل ہم و0ا وه2 ا 8 Seo ا م دل ل ت هر 2 o 5 0 ه هرم ام ما سر
 . « ملنأ ةيصيعم م ميقملا نؤنجَملا اَمنِإ » : « ةاتظفح امم » : نتّملا بحاص لاقف

 0 e ەە م موكل 1
 . هللا ةيصعم ل ميقُم امكيف َسْيَلَو : تلق

 . هللأ ةيصعم ني امك ناو + « نو اکی د: نوجا ل م o م و ل د 2 8 س

 كراَرْعَألا ُلْضَي امك ِهِراَد ْيِف لب هلبَألا اذ 93 ا n َلاَق

 ترو يق ناكل ب كو ايف ُرْوُدَيِةَيَقاَس نأ ول يرانا لولعنألا د
 أَو :

 : (ةّئباَتلل) ُتْلُقَو تكس کو ع: ُءاَتْظِفَح اًمم : لز ْنَأ هو ُرَخآلآ ٌمَدَْحََ
 يف مه ؛ مباوْتلآَو ٠ . ةيِقاَس معلا طحُمْلا ئَر نأ َوَْغ الف ٠ مَآ ةو ين ايات نإ

 . مَع وذ ىلإ ياكل دُمّصلا ضرب ئضزَم سائلا يأن مهتكنل ٠ غيار ْمِهِسُ

 ؛ ِةّيمَدآلا ضْيِضَح ىلإ ٌيَقْيَفَحْل ٍلْوّرْتلِأ ٍضَرَمِ ئضزَمْلا ْمُه ُنيزاَجَمل ْنْوُكَي اَذلَه ْنِمَر
 ادم دوك « مهراكفأ نم مُهلوُفُع درك مث « ْمهِلاَمْعَأ نم ْمهُراَكْفَأ نوک َْولمَْي كانه

 ةَيِصْعَم ىَلَع ميقمْلا ُنويجَملآ اَن » : ِثْيدَحْلآ ىتعَم يف َكِلَدَو ؛ ْمهلفُع يف نوجا وُ
 . ( نأ

 لک مک

 رە و ر4 سك E كك
 ۶ 2ز ضار نم ضر لقَعلا غو 3 يحل وه اذنه نإ ْيِرْمَعل : (ةغباتلا) لاق

 را نوب ٌنْوُيْجَم ٌقْشاَعْلاَو « هركف یف هلي يذلا ٍنْرَكْلاِب َنْوْيْجَم مِيِظَعْل ُرِعاَشلاَف ؛ هيف 7 م س كرم ا سم 5 هاي e هع

 نرمل ُةَمِباَتَو ؛ هيَقِرْمَم يف ُبآْدَي ْيَذّلأ نواب ُنْوُيْجَم ُكْرْسَلبَملاَو ؛ ٍناََلْوُحْكَم نابع هَل



 711 يعفارلآ قداص ىفطصم

 نوح َوُهَف ؛ .E س »و « نْوُيْجَم رهف ‹ ش . | انيس دق . اللا . نْوُتْجَم َنْيِرْشِعْل

 : [رفاولا نم]

 اقدبوُيل هال للو نإ ذز خت ساقلا لر
 اَمَو ؛ ُهَدْحَو ٍنْيِرْشِعْلا ِنَْقْلآ ةَ ان ري ل م ذ ٠ نقل وب الأ نبأ وح ني

 ِثاَنِإك نأ يه قتلا نرل نف ؛ لاَجّرلِل ٌيِناَسَمَتلَآ ٍنْوَكْلَأ يف : ةًأرَمْلأ رْخس

 . مِاَهَبلأ رؤ ْنِم اَمِرْيَغ و | رز وأرنا هه ا رک ل یل

 لَو ؛ ٌةَرََب اَهَّنَأ الإ ةَرَقَبْل مي ال دْوَتلاَو « ةَراَمج اهن الإ ةراَمَحْلا فرغ ال راما
 رو « ريغ ال ''"ثائأ مابا ثاتإو . . . « دولا قاذا » نزم الو « اًرنش َنْوُمظْنَي

 لكا ال ُنِليَفَطلاَو « اَينُدلآ يف ٌةيِْيَمْط روكا ِهِذَهف ؛ ُءاَبآ تسيل اهتَرُْكُد نأ بْيِجَعْل

 لا قش ناك ادنی . ب ذاَكَأَو ٌكِيِحاَضأَو َرِداَوَن َبِحاَص نْؤُكيَف « اهب ٌلاَتْحَي ِةلْيِحِ
 اَذِإَو ؛ ةَمالَبْلاَو ِةلْفْعْلَاَو ليلو كِيحاضَأِلاَو ٍبْئِذاَكَألاَو عادلا 2 اش ءاَسَشلل

Lu 
 اين

١ 1. 
1١ 25 ١ 

. 11 
5١ e ١ 

 ق و ب قالد زيا و زا آ٠ قني هلأ د جا 3

E “2 

 اذلّهلَو ؛ EES - كاك ءاينآلا ني ايم جلا رتل تكس : ؛ بهذ
 هر ص 2

 نإ ى جيف ٠ َنْيِرَخآ اًضْوُصُل ةَلْيِمَجْلا ٌةَْرَمْل دجون « اَيْنُدلآ يف صْوّصْللا بملأ ُدِجْوُي

 . ةَأْرَمْلا ناَصُت ْنَأَو ُتَمَّدلَأ َناَصُي

 ؟ بَمذلأك صْوِصْللأ ٌدجْوَت يهو ‹ ةضف ِلاَمْلَأ نم َنْيَّلَأ ْنِكلَلَو : تلق دة م o يراسل 5 5.0 نساك م ل وك  ساكم 1

f f o7 RF o E وك A ea e J ىف الاير َتْيَمْلَأ تنأ ول ؛ ساحل نهب  ةضف كلذك ءال ْيِفَو ٠ ْمَعَن : لاق 

 ءآل طه ىلا C&C اها

 ١

26 

 ماو 8 2 2
 ال ١ ٍلالجَر اهيف مصتخت د ةكرعم تن ةدخَأل يتيرّطلأ

 حض كاس ركل هير ير تكل يلا 0
 الآ ضع ْنَم الإ هب روي ال مث « ِنالفِط ِهْيَلَع بَراَضَتَل اشرف

 2ث ١

 : ٍلقاَعْلا ْيِفَو ء تام : ٍلَقاَعْلَأ ريغ ْيِف لاقي )0(
5 



 « ملقلا خود 1۸

 ِنوَيلِم م عَبْدَ ئَلَع هدي ْعَمْجَي يذلا مِيِظَعْلا يكيِرمألا يلا ۴٠۲۵( “"دروُف) یر

 ْنَع ملكي ال ٠ (ىآيل) ُكِلنَي يذلا (َينِرْهِعْلا نزلا ُةَمِاَتَ) + شزقلآ نع ُهَلَكَتي ال ٠ هيج

 الا يضف نامي

 . ليل ال َُمِطاَف اَهَمْسأ نأ َنيَتمَلْعَأ َكْيَسْحَأ نبق : ْتْلُق

 ؟ ْمُهَّل رق ال ْمِظاَقَو ٠ ةَمِظاَمِب َْوْنْجَم سالا ٌلُكَو : َتْلق اذل وعسل مِيَقتْسَي لَه : لاَ

 . ال : تلق

 : [ليوطلا نم « ِسْيَعْلا يرل ُلْوُقَأ َنْيح اّمَأ . . . ٌرْعَشلآ مِيقتْسَيِل (ىلْيل) يه اذِإ : نا

 . . . ُنْرَوْلأ حصي ُةَمِاَف َيَِ

 ِنْرَوْلا َبَسَح ْىَكَسُت يه امنو ۽ ؛ َةَمِطاَف اَلَو ىََْل اهمْسآ َنْوُكَي الأ رشآَو ُهبْشُي : تل

 ص . نعام وأ نَوَ اهُمْسَك « ٍرخَبلأَ

 ےک 7 ءَ هے
 بأ كاسم ىَلَع هَ ني هلاک ٍلْقَعْلا ُبِهاَذ ٌنْوُهْدَم 2 أ

 نأ ىلإ َلّيخَو . هلع يعينا لان

 عسي اكد رهف ٠ ى 0 اَهتاَمَم ضعت بواد ل

 ٌءاَم ُهَنِإ : ْتَلاَقَف قْشِعْلا نع تلمس يارغا 1 ع : رَخآلا 500 نر
 يعل
 م4 لوتجو

 ةجتنملا هعئاصمب فرع يكر يمأ يعانص (م 140 - ۳) Henry 180150 دروف يرنه وه )0(

 . تارايسلل
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 ْئسأَر ىف ناك . ِةَنوْبْجَمْلا َكِتَمِلَكِب َراَوْنألا تاَفطَأ ْدَمَل ١ َكّلْيَو اب ثّكْسأ : لاق
 ثالْيِمَجْل رصف رتو ر 1 َء ٌصَقْرَم

 تالّيمجلا يف صفزتو ؛ ضيألاَو رضخألاو ٍرَمْخَألآ َنْيَب هيف ُداَوْنَألآ طا هيَ

 ْئِنَمِجَر خف هللأ ا كح لَ ءاَدلأَ َتْنِجَف 3 ةَداَبْلاَو ةَ 0 ُثْمَمْلاَو ة و َهْلَآَو يأن

 اَدإَف . . . لقال ىَلَع انآ ث ذأ لالا حم تزعتا وك كأ بخ . كَل َْيَْع

 يقم تنك يذل ٍلبحْلاِ كيا آف َكَسْمَت قضت نأ تَرَ

 ا قْوُنْسَم ٌعِراَمْلا َكَسْأَر نأ ىَلَع . . . راّدلآ

 ئلع) يلف يش ف ذأ ينو نس يف الإ ميلا نم تنا : رحال َلاَق
 2 ج و

 : سْيَق نب بتخألا ل لوف « هاَتَظِفَح اًمِمَو » . (ٌّمَّصَألآ

 لفي ظبِلَخ يَ ءاَدح َوُعَو . .. هدب يف عناد احلم نوما ما لإ اتري مَ
 الف ِِلْفَع ىلع بلغ دَق لُجَر اَذنَم : اَنلُقَو . ِِناَكَم ئف اتنين امتي اْلُحَف ؛ ةَدحاَر ة ٍةَبْرَضِب

 أس ام ؟ ٌنَهاَع كأ ىلع تنا دَ لق « درم هنأ ىلع لد وُ ا5 ؛ ؛ ُلْوَقَي اَم ٰيرذي

 َنْوُكيِل ريكْفَتلا تلَطأ ذَق َكَنَأ ُكْشَن اَمَو ؛ ٌبُحْل ْيِف كير َكاَْأَس ْلَب ءوِنوُتُجَو هراَحتنآ يف
 5 ممم < ىف oz na a ¢, وول ےس ےس ت ساو نم 7 و ص

 َكِلذَك ُباَوَجْلأ نْوكَي نأ رظْنأَف « (َنْيِرْشِعْلا نزل ةَعباَ) كَ « اَقِبَقَد ُباَوَجْل

 نالف اي بكام . ِباَوَجْلا ِْف ٌركِفْلأ َلاَطَأ ُلاَوْسلآ َْلَع َدَرَو اإ َلِقاَعْلآ َّنِإ مَعَ : لاَ

 ُهّصِق يه ٌبُحْلآ ُهّصق : لاف الجرم ءاَلمإلا َسِلْجَم َنْيِرْشِْلا نزلا ُهَمِباَ َسسَلَج
 5 هم 2 01

 ارل ناک مالا لجل ٌرْعْشَي نأ ٌبُحْلآ ِتاَماَلَع لوا . هعلض ْنِم َةأْرَمْلا هلأ َقَلَخ < مآ

 ُلُكَر « ٍلْوَقْعَم ريغ ىَنْعَمب مِْدَق َرُه بحل نف مْيِدَق لكَ اًملض هَل ْتَرَسَك اًهَبَحَأ ىلا

 2 51 mer 7 3 3 o a ےس 0 1

 . ُبُحْلأ وه مؤهلا ُرْيغَو ٍلْوقْعَمْلآ ُرْيَْف ؛ مْوُهْفَم رْيَغ نْعَمِبٌدِئَِج وه ويف ٍدْيِدَج
 . سمعت ا 1 راسك ا ل تر ET 00 تمس كو Are عال كريو م ةهر

 نم قدصلا ىلإ ُبَرقأ كلذف ةَرْهَج ْتَيِقَبَو تأفطنأ اَهْنِإ : لق اذإ ٌءاَرْمَحْلآ ةَرْمَجْلآَو

 دَر وأ اَمطْنآ اذِإ لَو الآ هام اًيَح بحل ِءاَقَب



YY +؛ مّلَقْلا يْخَو»  

 ئَرَيَو «٠ ةَيفطْنُم ةَرْمَجْلأ ئَرَي ْيِذّلاَك َوْهَف « اًضْيأ ْنْوُيْجَم ُهُنْوُتُجَو . ْنْوُيْجَم قشاَعلأو
 8 و 2

 نأ ُهَمْلأَس اَذِإَو . . . ِدْرَوْلا نم + ةَدَْو هايف هلاَيَح يف نِ ُنعْمُي مث « َءاَرْمَح ارت ال اهنا َكِلَذ َعَم
 ص ر 0

 ُهّنَأ ءاَمَسلأ اَمَّسلا َرَمَق ئَرَي ٰيذّلاَك « نوجا ن ُْتْجَم اًضِيَأ َكِلَذ ف ناك ١ ُهاَرْهَي يذلا َلاَمَجْلأ فصَي

 00 َيِكَّذلَأ َلْيِمَجْلا سضيبَألا َنْيِمَساَيْلآ َوْه هرات ناکف « ٍةَضْوَّلَأ يف َمَقَوَو َرْئاَتَتَو َتّنَعَت ذك

 ْرْظْنَي ال َلْوْبْخَمْلا َقِشاَعْلا ّنكنَلَو ؛ هِلْقَعب اًماَرَي ُلَقاَعْلاَو ِهنوْنُجب ايلا ىَرَي ْنْوُيْجَمْلاَو

 . يلف الر وج ئلإ د نبع هيب عم صلحت الف « كلذ نم َِيَِبَو اله نم يقي الإ هاَوْهَي ْنَم

 سار : َنْيَسَأَر ُدَحَأ لإ نست ْمَل ٌيِرَشَب غامد ٰيف َرَهْظَي نأ َداَرأ اَذِإ (ُلْوُهْجَمْلاَو)

 . ٍقْشاَعْل سارو ِنْوُيَجَمْلَ

 ةََرمآ سلاو ُدْيَخْلا نوي َنْيح الإ رش ؤأ ربح لأب ءيش ىلع مكحلا ف ةبوعص الر چی وك < سوم + 2 1 ع 2 4 0 3
ate a نمسح r ef af كيكه 

 ؛ هيف نو دف ي هلم يهل لاو لاما باكو درتشلا فاضؤأ ان 0

 1 pF ~~ ° 54 ر a هم e 31 م6 1

 َرْؤذتل ِءاَمَّسلأ نم ْتَلَزَن يتلا بطقلا ةَمجن همجي : اَهَل لومي 7 َناَكَف َهَرَقَب بح | رون نأ 1

25 0202 7 

 . . كلَفْلَأ يف ْتَراَد امك ةّيقاّسلآ يف

 هادي و رک ىو رک ر 2 1 كم
 يملا نقل 0 © ت اكأ + ةيقشاتلا تح نف أر اذه : (

 2 : ١ ّ يمس ف فد وور مرک
 . . زهر « درو ‹ لف : كلؤف هعمجيف

 هر مت. م اس ا

 رق اَهْعَمْجَي َةَلَمْلَمْلا فورح : مهل هک نم م تحلل ْلَمَو ؟ ُراَعْلَأْلا هذلَه اَم : ال

2 
 ر و

 ؟ (اَئِْوُمُتلاَس) َكْنوَق اَهْعَمْجَي ةدايَرلا ُفْوُرُحَو « (ِدَج ُبْطق)

 : [رفاولا نم] َلاَقَو (ةَعباَتلأ) ٌكَحاَضَتَق

 ُواَوْلأَو « ليل ُماَللآَو « ٌةَمِظاَق ُءاَمْلآ « مس هدب وه يفرح م

 ٌءاَدلَأَو ¢ دنه ۶ ُءاَهلآَو هيك ُيازلاَو
e 

  u 32 5اع

2 

 (ِدُرَو) يف ْتَضَم ْدَق ٌباَبَر : الف
nهرفي 7 - و  AS oe |, ها ەس ٤ 
 دنه ر اتحلطصأ ةدم انرجاهت انك ل



 731 يعفارلا قداص ىفطصم

 اعرض « مهنه اخل (سابعلا ابأ) هيك ن ْتَناَك ابدأ اَلُجَر نق « غباَوتلآ » اَذَكَم : تل

 اهْيِف ديري ناك : اوَلاَق . ُهَرْمُع اهْنِم ُفِرْعَي اَنْيراَن اَهَلَعْجَي نأ عو هَل َنَتكَو يعل ابأ)

 : اَذُكلَه يهر َتاَم نح افرح س لک

 0 فَي كب كب يِرْيِلَط َلْيِط ذَرَط ٍعل زب

 ا

 يعئارلا قداص ىفطصم اطنط

 وخلا

6 

 ىلإ َةَمِطاَف نم هِتاَكْبِمَجَو ِهبحاَوَص ٍرْكَذِل ُبَرطلا ُهَّفَحَتْسآ (َنيِرْشِعْلا نَا ةع نإ مث
 ٌةَمْوُدْحَم اًمِإهِلْفَع يف طْبّضلآ ةو َّنِإَف « ُهَسْفَن َقَّدَص بذك اذ هنأ ٍنُْنْجَمْلا عْبَط ْنِمَو ؛ باَبَر

 ُهُمَلاَع ناك ْذِإ « ُهَدْنِع مْلِعْلا هْوُجُو نم هجو َرْهَف الاخ هئم َلَيَحَت جَو لَو ؛ َةَلَْخُم او

 َوُه ِهِتَعْيِرطِب كلذ ْنْوُكَي اَمنِإَف « َرَعَش وأ ٌسسَحَأ وأ مهو اَذِإف ٠ مَلاَعْلأ يف ال لاَ يف هر
 ةلِقَتْسُم اسف َةدِرَفُم يضم َةَدِحاَو ةَركف الإ ٠ هلفَع ليتخي نلف ؛ ءالَقْعْلا سالا ةقيرطب ال

 ناس لَو « مقاولأب اهل َّنأَس الَف . ئرخألا راكد عييَج لع بلا دق انا امان
 .٠ لوح اَمْيف لكَ اَمَك ال هَل طحت امك اَهاَتْعَم ُنَمَحُت َيِماَمَّنِإَو اهب عقاَوْنِل

 هل ضمت ارت ال « ةف ميغا يجد عامو لوح ام نيَو ِنونْجم لَك ني
 , لالتخالا ادلب اَِلاَمْعأ ِداَسَفَو « ميف ّيِبَصَمْل رِكاَرَمْلا ٍضْعَب لال نم ةَميعلا دعب ةَمْيَْلأ

 . ِداَسَقْلآ اذه ْىَلَع اًهْيِف ةَعْيِبَطلأ مايقَو

 )١( ) ملأ ْوْبَأ) ىلع اًساَبق (رَقبْلاْوْيَأ) ئقدحْلا ضْغَب َتَكَتَو « راَمحلأ : ُرْيَعْلا ( .
 )#( ددعلا «ةلاسرلا» : ١59 «  ۲۷ةنس ناضمر رهش ١24 لوألا نوناك /ربمسيد ۲۳ = ه

 م  1١تاحفصلا « ةئلاثلا ةنسلا « مم : ۲٠٤۷-۲٠١٤۳ .



Ahملقلا يْحَو» » 

 ٍةَّصِقْل 5 ِنْوُنْجَمْلآ ٍلْفَع يف مات ةئِاَحَ اهن « مالكا َنِم ُةَمَكْلا بقت كلَ نير

 ؛ ُبْيِذْكَل اِْرَْعَي الو « كسلا اًهْيف هرم ماي ال « ةَياَهنَو ٌءْذَبَو « ناَكَمَو ْناَمَر اهل ِةعَقاَوْل

 ؟ عاتشألاو ٍراَصْبألا يف ةقيقحلا مي هرب ونس رو نيو يخذ يف مَ یهو فیکو

 بيلا وک ةقفعأ يتوق نت ا ١ ٍلمَمْلا يف ناتهج نوجا اَول

 ري اًراظْنم ويَتْيَع ٍلخاَد ْيِف نإ : (نْيِرْشِعْل ِنْرَقْل ةَعِباَن) لقي اذه ٰيفَو ؛ هْغاَمد ْيِف يذل

 . اَهَقِئاَقَح ف ي 3 اًهقِئاَقَح ريغ ْيِف ًءايشألا هب

 ةَسْنَرفب 1 م08 َنْوُيِل ةَكْيِدَمب ِنئناَجَمْلا راد يف نإ : َلاَق ُيِعِفاّرلآ ٌدّمَحُم ُرْوَتكُدلآ ادو

 ادم ُهَطفَْأَف « الفم ُرْبَحَو ةّيِسؤر ُةَرَصِق ُهَماَمَأ ترد « برشا ِرَهْلآ ةَماتك ََعِباَ

 .؟ َكلَذ َفِيَكَو : ذؤتكدلا هَلَأَسَف . .. َىَلَعَو اَهْيَلع اًوُبَذَك ! ْمُهَحْئَو اي : َلاَقَو ُهَّضَمْرَأَو

 َمَلْعي نأ ْنِكْمُيِوْجَو لَك ْنَم ْتَمِلَعَو « ينحف يار انآ ةَرَصِبقْلآ ربح ْنَم ناك : لاَ

 عادت الد يرد رص 6 اَمَدْعَب ْتَلاَر اق ؛ رصيف ال الجر اأ نأ هيَ هم

 ايي ىلإ تأجل اعالج اه تلمح الطف اَهْنَع سمي تح ِءْيَش ف هَل
 ع اهتم تل نول اهل ه٠ ٌرَحتناَف اَهَدْعَب شعلا ٍقِطُي ملو رَصِيَقْلا سفت اهتعبت
7 
 ِناَكَملآ اذه ىلإ لصَي ال َوُه مَنِ م ؛ ۲ وغ لإ هغ ال ورح احن يف ره اش رز
 ؛ اَهَدَقَم ا َنيَيِعْوْيُشلا نم حا ُهاَرَي اليك . . . اَن اًذِإ الإ ويف اَمَرَرْحَأ يذَلآ

 يلغي وأ وب ربّي هرم لري دَقَك . . . طقسا اذإ َناَكَمْلا ئَْني ْنَأ ٍةَمُكِحْلأ ّنِم ناك اذهل

E E EE 
 2 مو 3

 قت َلِاَسَر يكل للاب موي لک هلا كلذ لك اًضيَأ طاحت يِ َةَرصِقل ناو : : لاق

 اًمْوَي ٌبُحْلأ نو الغ نأ ُهَفاَحَي اَم َفَرْخَأ َّنِإَو « ُهَدْحَر اَمُوَرْقَيف غامد يف ٌرَجْلآ ّنِم

 ززل اهات قرت ةف... ِناَتسِراَمْلأ اذلَه يف ُهُروْرَت :ةأزملا نبط شي

 ْدَق ِءاَسْنلآ ٍلَمْجَأ ْنَم ةآَرْمأ نأ هتفذ يف تبث َرَحآ (ةغِبات) كامو : ُرْوَتْكُدل ل 2



 ففي يعفارلا قداص ىفطصم

 اَهَسْفَن لتقل اهنِإ ىَتَح هيف ثان دَقَو « هريل نوب اإ اهب نيف هدام اهو هب تَماَهَتْس
 Ts ےس وو 1 ت 8 7

 E . ىر رخ ةاَرْمَأ يف ىَرَه اًهبِحاَصِل نأ ْتَمِلَع اَ
 2 م ر

 ان

3 
1 of o 2 

 اًهّملْعَأ دَق اًييشاَو ن موي تاد َمهَوَت مث ؛ فلتلاًو ةَ ةَمالّسلأ َنْيَب ةعقاو اَهِتَرْيَغ ِنْوُج

 روت مث نب هذ اَهَطَط َيِفشََو هُو ناس راَملآ لَآ يه ٠ ااو راف « وب نأ

 دهي ملف ٠.٠ . ِبِيْعلاَهْنْخَي مَ هنأ مَعَ اهِعاَْقِإ يف ركل (ةَعِباَتلآ) رادو .. ِْيَْيَع َماَمأ

 يسرع مع ع سا ص عمر هدي هيتطخ بجو لع .٠ . نَا ال ت هت بز ارا ب ریخت ع ن

5-4 2 

 ف 0 00

 اذهب ملر َلَعَجَف ٠ هِتاَْيِوَجَو هبحاَرص ٍرْكِذِل (َنْنِرْشِعْل نرمل ُهَعِبَت) َبِرَطَو : ا
 : [طيسلا نم] رغْشلآ
 ِنِئِناَجَملِل الإ ٍشِيَعْلا للام  مُمهَل ثلقف ئَرْهَت ْنَمِب نثق

 نْئناَجَمِْل الإ ؛ ريخلا » »وَلا : ؛ ُهاَتْظْفَح اًمم ١ : ُدَحآلآ ْنْوْيِجَمْلآ َلاَقَق

 : ْلُفَف َتْعَمْلأ َوُه اَدنَم ناک اإ ٠ قبخأ نم َكَفَحْسأ ام : لاق : (ُةَعِباَتلا) كج
0 

 .٠م . ح . ل» اَمّنِإ :َلاَقَل ربح ة ةَمِلَكاَبَهت ول بألا ادعم نإ ْمُكَل لقا هلأ ' . (ِكْمَكلا) هذ ام

 . 4. و . فد: لاقل خلهم جتك

 و ا مھ 3 : 2
 7 ا ٌرْس َكِلَذَك هِْفَو « ُهَتقاَمَحَو هرو لْفَطلأ ُبَضَغ اَمئاَدهْيَِو ََنَس ن زدات هُرْمُع لفط دن

 ءور « بعسل نب وهو ... يللا ُلْفَع هتف نب هنأ ربع ؛ ةمالخأو هميم للا
 يأ انايخآ ّيَلِإ ليي تْيَحب - ٍرْيْغَص لفك هب ٌربآَوِهِيَساَبِسَو هيَطاَيِح يف ةّيائعْلا ىلإ ةّجاَحْلا

 ا يأ

 ؟ جر كأ ةلاَحْلآ هذه َسْنتَو : اَنَلُ

 امف . ٍنوُنُجْلاب محلل ٌةَمرْلُم ةهج اعر رش َوُهَو « ناياب ْينْوُمِهَّتَت كلذ متو : لاَ

 تمم ُرَآلا طفلا َوْه ٍلْفَعْلا ُفْعَضَو ؛ ٍلقعْلا ٍفْعَص تمل ئرخألا ُةمِلَكلا ل دايما
 مالكلا نم ُهَركأ ام مكتمل دقو ؛ ينتج ل سس و ماو سس 2 ١



 ؛ مّلقلا يخو» ٤

 كي اَب لي ٠ « ِنيناَجَمْلآ ف ُهاَنَْم اناس كنم ْنُْكَي ال نايل [ نإ 1! : تل

 تمحو تيار ت اذ ٠ ي قا تما و رک يا م ت

 ا و و اتو ایت قف بخ هي اب مما

 ْنَأ َلإ اًهْدْمَأ نوَ . . . اًبَرَط ن صفري ادزتخم اًرْوْدَْم ُةَباَتلا ناك اإ يذلا ٍةَكَرْمَمْل
 ة دلع لزا ن ارح فذ تغ ؛ اهضقاكو انام ناليخأ نع ام الع رج
 اناني تسيل لقا ةلالد يف َيِمَو ٠ ِةّلِْلا ذه ُلْهَج ُهُردعَو ؛ « ةيِغْوبْنلا » هللا ُلَهْجَ

 . الزهد الو

 َتْيِجَمْل ّر رمألا اذنه ةرذأ نأ يع يح دقق « نيالا ايم فيَ يينِلغاَف : لاق
5 

 ےس هر اهم
 َلَصَحَو رسا ِدَق نوک نأ َدْعَب ركفلآ َّنِم ْمُهَل َْ سا ام هنر فيك يرذأ ُتْسَلَو « هيف .

eA os ° 

 ار ودل اهلك ْتَءاَج 3 ثالث ٍلاوح | ٠ يف الإ نوتا ةّمْهَت نايس نكي ال شل ۶ و ورم ىلا و دل

 مم رو

 : ٌةظْوُفْسَمْلا ةحيحصلا

 دي ا ذالك ی لا م ا ا

 زم لسا جاَص نإ نأ : آمال « ل نع اهي قصي طرأ كو
 وە

 . اًهْلسْعَي هعداف نالف

 ےک 7 2 و ا هه سم ي 2 ورو ھر م سا 5 ۴
 ل هاج يهو نال فح تنبأ يا 1 لو دل س تک ف

 2 ور ر مو

 ْنَم اَهْيَلَع لخذُت فيك . حرم الو ٍنْزُح يف َكلْفَع ُعَدَتاَم ! نالف اي : لاق . اهليغت
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 ًاَرنأ لج لسي فك ! ٌيِدْيَس ديس اي : َلاَقَو ٍقْمُحْلَآ اذهب ُبِتاَكْلا َقاَضَق



 لا يعفارلأ قداص ىفطصم

nمه ممم لر ص  

 . ثْيسنأ دقل أو ؟ ... ٌةأَرمأ َكَمَأ اَمَنِإَو : ل
 # هم

 نم هدي ٽَجَرُخَف ٍَدِراَبِلَْل يف امين ناک ِلُجَر ْنَع ئَوْزُي اَمْه : هينا 5 لاخلا ان

 َضَبَقَف اعر هينا « ُهْنَطَقْبأَف اَهَدْرَب سحاق ؛ مَن وَر هِدَسَج ىلإ اَهَنذأَف « تدرب شارف
 et ر
 ْنصْوَصْألا : َحاَضَو ئَرخُألا هد اَهيَلَع

 = يبلع ُتْصِبَق ْدَق ُنِمّللأ اذنه . . . صوص . و

 هدي اشا جوف , جارشلاب واق اهب نیر هَ ٌةَدْئِدَح هِي يف َنْوُكَت المل ْيِنْوُكرْدَ

 هذ اهنا ىس دقو هدي يلع

afهما مال رم دهم كرر يو كرم  
 صلحت فيك الْيِوُط رك « راد فضِن ترو ْدَق ٍلُجَر ْنَع ةياور يه ةئلاثلا اّمأ

 7 cf 2 هل : 8 1 هم يوم( نسخ ےس
 ئيَصح َكَمْيِبَأ نأ ديرأ : هل لاقَو و ٍلُجَر ىلإ َبَهَدَق ؛ ِةلْيِسَوْلا ىلإ ىدا مث هَل ُرادلآ
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 . . يل الك ُراّدلأ َرْيصَتل قابلا فن اًَِمَتب َيِرَتْشَأَو ر راَّدلأ َنِم

 0 3 نب

 لَو ِنْيمْلا نوم ِءالودَه عم م ُرَكَذُي اَمَو « َنْوُبُجْلآ َوُهَل اًذئَه نإ ْيِرْمَعَل : اًملآ) لاق

 ا ميغا

 يف َءاَجَل ِنْوْيُجْلا نع ُهَسْفَت عري (َنِيِرْسِعْلا ِنرقلأ ةغبان) نأ اَلوَل هللات : ُرَخآلآ لاق

 « َلْوُقْعْلا » لهذي اَمِب ِنْوُيْجْلَ
 م ول صر ھل

 َكنأَك اًرْذَح نك « ُهاَتظِفَح اًمم » : ُل لوفي عراق ۽ ٠ . . ُهَل ُرْفَحَتَي ةغباتلا اَذِإَف َرْظَ َه

 َءاَمَكُح نان ء َنْيِرْمِعْلا ِنَرَمْل ِةَمِباَ نايس َوُه اده . سان

 : [طيسبلا نم] رِعاّشلآ لوق َدَسَف ْدَق ْنكْنَلَو : (ةغباّتلآ) لاق

 مو ولا لخأ نري داما بيع بابا ادله يف ق قشاقلا دزو ؛ لالا اجعل

 . بّرْيعْلَأ نم د امرك تسلق « ِةَمطَمْلا ٍتاَكَسَحب اسف نع عفاف بوي



 « ملقلا يو 7

 2 رف مث ؛ هب لما يل مين رشا كيك رقم رع اني تطأ نأ بج : ناق

 . ٠ع. س ُنِمَتْئأَسَو « لوا َتْنَأ ْمَتْضآ : َلاَقَو اها مد ِةَكَرَو ٰيف َبَتَك هٿ ٠ مُهْمَهَو

 . َةََرَولآْيَلِإ عقدو . ْيِرْعِش ْىَلَع

 : [طبسبلا نم] اَذَكْنَه ُرْعّشلآ َنْوُكَي نأ بجي : ُتْلُقَو ُتْرَظَنَ

 نيا جمل الإ ٍشِيَعْلا ةذلاَم مهل ثقف ىوهت نم تليُج اوُلاَق

 ٍنِيِكاَنَمْل ٍقزر يف َمَكَحَترْفَف ْنِم ُلَقْنَأ َقاَشْعْلا مك نإ ٌلَقَعْل

 : ايف اَدِإَف ةَقَرَوْل . 2 ع. س 2 رسو

 2 2 وع 2 2

 « نْيرشع ٍنْرَقْلا يف غبات ه ُهَّنْأي 6 ةقفاّد ٍنْوُمْجَملا نع بويعا نإ

 مبان هلعجأَس كلو « © ةع » ادله ' ع. س » َنْوُكَي نأ آو ُتْدِدَو : لاق مث

 «ع . س اي َتْجَبْحآ اَذإَف . وب لجأ الو هيض ال نح وهو ييِدصلَأ نح يلع هَل َراَص ْدَقَ
 ل ْأَجْلاَف « فراَعَمْلأ َرْيِزَو اهب ْحَدْمَت ةَدْيِصَق ْوَأ « مْبظَع ٍلْفَح يف هْيقلُت ِناَنَر باطخ ىلإ Tf ر رو سا # و ينسوا 26 ا ا هو مساج اس 6

 نبأ وأ ّيرتخبلا وأ ىّبتتُمْلا سالا دلع تنك ئرغش تلَحتنأ ئتَمَو . كل ْأَجلَم ئنإف
 8 6 و 5 3 ص 2 5

 مهم يبجي الأ ٌيميَطلا َنيَف ٠ ْمُهتَب يمقن ُتلَعَج ذقف مهيلَع ُتْدَكَح اذ : لا
 , ٍنَسْحَألآ َقْوَ َرْمُهّنَِف « نسخا اذنه ىتعَمل وَفي ال « َنْيِرْشِعْلآ ِنَْمْلآ ةَعِبَت » نإ . ُدَحَأ

 هر

 . ألا قزق وه ٠ أ اذه ين يال

 دها َرلأ اهِيف َتْنَأَو َكِيَمَدَق تحت ايْيُدلآ ن ناك : ُتْلُق



 ففي يعفارلا قداص ىفطصم

 رثكأ اذنه لام ْيِف الو « عَمطلأ قوق هلال يطأ انه معَ يف الو « ِةَوهَّشلآ قزق هلال نسخا

 كي لَ انرْصَع يف َقيَِحْلا تنك امتع ىر تنك و كْبتخأو . صزجلا قزق أل
 . ٍمَتَعْلآَو بذل َنْيَ : َملْصأَف يو ني يأس ثخّلْضأ : ةدها لأ ةَيِعاَّرلأ

 ؟ َكِلَذ َفْيَكَو : َلاَق

 هنأ َنْيِحِلَّصلآ ضف ْنَع َّيِكُح : ْتْلُق

 كلت َءاَجَف . .اَذَك يص يف دوس ةَِراَج اأ ايل تان هياتم يف ير ؟ َْجْلآ يف نَجَْر

 ْنَم ! ٌبَر اي : هسفن ٰيف لاقف ِةلْيل تاذ ّركف

 ةنوُتْجَم َءاَدْوَس ةَيراَج ْنَع ُلأْسَت ؟ اله ام : جَرَ لاق ٠ ِةيِراَجْلآ ِنع لاس صْألا و
 اًماَئْيَطْعَأ اًدإَف َراَهَّنلآ ُمْوُصَت ْتَناَك : لاق ؟ اهنج نيم اًذاَمَو : َلاَق ؟ اهنا نل ْتَناَك

 . اَهْئِم اَنْرِجَصَق « ما اَلَو ليلا أَدِهَت ال ْتَناَكَو ءوب تق ٌدَصت اًهَرْوطَف

 . ارخص يف موق امتع ىع : لاق ؟ ّي یه ناق : َلاَق

 ىَلَع اَهْلدَي بذ ادق مَتعْلآ ىَلِإ َرَظَنَو « اهتالَص يف ٌةَمِئاَق يه ادق ِءاَرْسَّصلآ ىلإ َبَمَدَق

 جلا يف اهُجوَر هنأ نانا « الع مُلَس اَتاَلَص نِ ثغر اگل . اَهُفْوُسَي ٌبْئْدَو ْىَعْرَمْل

 أش تخلص مَعَ : ْتَلاَق ؟ ماتغألا َمَم بالا ِهِذَم ام : اهَلأَس هُ ؛ اهب ر دب أ امانا

 . معلو بئذلآ نيب َحَ دات هنيو یني

 . ٌبذَك هلال ٌبْيِجَع َوُمَو « ٌتْيِجَع هال ٿڌ اَذلَم : (ةَعباَتلآ) لاق

 شات 0 ء اشار نذل نإ ؟ اًذنَه یف ِبْيِجَع یار : تلق

 وشل حرز ترش رک یل 8-0 5785 اًدَحاَو امص اهلك ظنا

 « ةّيسْئطاَتْغم ةَرئاَد يف اًهْنِم بْنَ ذلآ عقوق « ِن اًمئلَأب 2 مطعم أ ٍرِهاَطلأ اَهبْلَق نم اََلوَح ام لک
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 ےس

 « اًهَلْوَح ام ةاّيَحْل هيف ْتَسَناَجَت ْذِإ ِرْيَحْلآَو الّصل 0

 يف موني ْنَمَو وه ٌيِسْيِطاَتْعِمْل ٍلْجّرلأ ماجن ٍةَبِواَجتم ٍةكَرَح يف ٌعْوّنلَأَ عوّنلأ محسن

 . ٍةَدَحاَو ِةَركْفَو ةّدحاَو َمَداَرِإ

Gn فقير هتعبرأ تفصَي ُهاَرْبَأ « َنْيْلَصْمْلابَتْرَي اًدجسم ُبئَدلآ لحد اَذِإَف : (ُةَعِباَتلا) لاق 



 ملل يو د ۲۸

 ؟ ةهمْرُحَأ يف هيد ا ةالّصلل مهني
 دا
 ىلإ سلا َنِم اه َنْوُجْرْخَيَم « ِةاَلّصلا ةّقيقَحب َنُّْلَصُي يذلا ْمُه َنْيَآَو : تْلُق

 َقْوَف ام ئلإ بْلَقْلأ ْيِف ذ اّممَو ٠ يش نإ يلا نيو ل نإ ل ١ َّنمَو « ِنْوَكْل

 ؛ اًهُضْرَعَو اًيْنُدلا لوط ْمهِحاَوْرَأ َنْيبو مهو مهِجِراَوَجِب َنْوَُلَصُي اًعِيَج ِءاَلْؤَم دِ ؟ لقا

 اما فو « دقي نصل كو لي ام دل يذم ةو لب نع لإ من مامو

 ىر اَمَك أ دنع اًهتفيقَحَو « ةاَلّصلآ ْمُهَدنِع اًهْمْسآَف . . . هَيدِعَمب يللا كفو , دنع
0 

N 1I 
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 انيس ُهَمْفَأ الق « اَماَعْرَي نأ ال ةاَّشل اسل لكا نا يحبط ْنِم بْن هلل : (ةغبالا) َلاَق
 ُبْفذلأ ىَّلَص اُلوُفَي ْمَلَو ء معلا يف ُبئَذلَ تر « ُهاَْطِفَح ام » : ُرَحآلآ َلاَقَر هم وكم aT a rr 2 ي e كلكم 3

 هك ممم ا 2
 .. مهف مدع اًمكُدْيِزأَس : تلق

 ا

 شاب لص ةَرِهاظلا ٍةَمْيِظَعْل ةَأرَمْلا َكْلَي َبْلَق َّن
  ِةاَيَحْلأ وس هيو ىلج ذو ؛ اينذلآ لدل نِ لِ الو ةيئاسنإلا اها نِ ٌءْيَس يف سل

 ةرخب او ی يف ْعَمطَي اَلَو ْيِهَتْشَي الو نبل الو برش الو ُمَعِطَي ال يذلا رسل َوْهَو

 دوج ةَرُكَسمْل ةَيلَرَألأ ةَوُمْل يع هار : ٌةينْوَكْلا ُهُقاَوْسَأ هتعبيط اَمَّنِإَو ٠ ايش

 ُبئّذلآ َءاَجَو « اهبل ْنِم ةَيراَجْلا َلْوَح ةَيرْييَأل برو ُةَجْوَمْلا هذنَه ْتَرَسَناَف . هلك

 و
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 ماعلا جت ذق ٍنرَع نوک لع تبع نب ره او ی لأ هياَحْوُلآ ةنَرَمَعَو ابف حلا
 نالا خات + هي لك مم وق لک فدای ا مرم !

 کلا ور ىف هّتكلَلو « اًظقِيَتْسُم ُبْدّذلآ َراَصَق . راکت ِةَلاَح يف ال ةَقورعَم ةلاح ف

 ؛ اتينا نأ ذك َو َرِفاَطَألاَو ٍباَْنَألا لحي َرُه ادق ‹ طلا ُةيِئَدلأ هيف ْتَّلْشَر
 . اعانت لب اهنعارب تت نيكو ٠ ايلا هكر يقي

 « ءاَيْحَألآ لكك اًيَح يح ُناَويحْلا يقر « بذل يَوْم يذلا تدل ى ئقتخأ كلذ لك نمو

 ْنَب ٠ ةليكألا مسج ٍلكآلا مشج ةَالَع مهيب ةكالعلا نك مل ذل اهبل عرق ةاَّشلا َبَساَنق

0. 
1١ 

 نم الدب . ا : ذم الدب ادد : لْصَألا (0)



 ۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 . "هلم يح يح ٍحْوَرَ ّيَحْلأ جْرّرلَأ ةقالَع

2 % 3 

 نتا . ْمَهْفَي مك َنْرئِجَمْلا اًدنَم كلو ءثنهَق ذم ءانأ اَمَأ : ت
 ء نمت الو ٍداَدِْإ ريغ ىلع ِةَفَسَْمْلِل هَسِلْجَم ٍنيِرْشمْلآ نمل ةَعِياَ َسَلَج : « ع. س ۱ أَي س حب معو ت e 7 اس 8 هم سوم عم ر ر 1

 a هوم وو 2

 لك ءالطإلا ىع روي نأ ىذا هک نمودار عم الع ناو .. . ةنبلا بتك ن

 ا

 لارج ملأ ِلْفَع يف عَمَجَو ُهَنَع < را طار ا اَكَلَو ؛ « فَلا جام ١

 لَو اَهْلَكأَي مل َنْيِح ةاَّشلآَو بَْذلآ َةَفَسْنف نإ : رم َلاَق « ٍراكَيبالاَو نفل ةو 5 ىلإ يأكل

 ذبل نزا يا أ لاق جك فزخلاب» لاب نب خلت
 مام هامور

 . ةفّسلفلا هذله هه ْمَهْفَي ْمَل ِنْئَمْلا َنْوُنْجَم نِ : (ةيشاَح)

NG 5 3و 3 

 : [طيسبلا نم« طفح اکی ١ : َلاَقَو ُرَخآلأ ضَعَتْمَأَف

 ٍِءهاَمْلآاِب ٍدْهجْلا دب ًءاَمْلَأ َرَمَكَو رف ليلا لوط حدقي َتاَبَو

 نأ اي َكَلْيَو : (ةَعباَلأ) لاَ
 ْيِدْنِع َتْنُك اَمَل هوب يس زا رگ تلك ول فاو ا 4

- 

2 

 / ٌأ
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 ئف ُهَّدَشَو 0 5 مایا هذه يف فحصل ِتَوَر 010(
 ُبئَلآ بج وص لذ مِكاَحْلِل َناَكَو ؛ اَيأَر هيف ْئَرَي نأ ىَلِإ هراَد ِةَْيَِح يف ُهَلَعَجَو ٍةَلسْلِس م 2 0 س

 ةقئدَحْلا امو من 7 رجح نِ َّلَسْنأ ات رب لَهَا لَمْ اق ٠ لا ىلإ صئرق ٠ نيخلا رت 2
 دلع تخَم ن اعيش كرد ذي ْمَل لفل َّنكلَلَو ؛ مساريفال زف لحي اذ لَه َبثوَق بْنَ ى َءاَجَو

 لادي ملو فَي ملو ترَطْضَي ْمَلَق ٍبَْكْلاَع بْن َبْئْذلأ نأ لإ دست ف : 3 ْنُكَي لو « ةيِشْحَوْل

 يرخص ی يخش نب كوك انئمطُم . 06 يخول ىلإ ْئَضَمَو ؛ كسلا
 كندا 8

 هرْهَظ اع هع عضوو ةداَسو 4 هدا هن هج ڪش يبقَ نم افلا جو 56 لي

 يف لَ نفح ازد « ُهَلْمَأ توت شار نف الجت مَ هرم لْفطلا ِتدَقْفَو . . . ماتر
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 َجاَعْدإ اَوُفاَحَو ء بذل ىلع ُهْسْأَرَو اقان هب اًوُرُصَبَم ةَقئِدَحْل لإ اور مث « ٍراَدلأ ٍفَرُغ

 . يفولآ مقبض َْلَع نكي لفل َمََو هت ماتا هومر ٍسْخَوْل
 د يلب نب نیل نع لم نأ نكر « اَهيْيقَي ىلع َةَيِضاَمْلآ : ةئئَمطُمْل حْوُّرْلَأ أ وه اذنه

 ص
E8 2 ت  

 ْنِم ٍفْرَخْلأ عزت َوُه وب اََتْوُفيحُي ام ر ا لر نأ َنْؤُمَلْعَي ٍسْحَوْلا ْيِصرَرُم كو ؟ ةَلاَحْل
 يتلا يف سلا حاس هدو ره اذنه ّنَأَو « مهن



Vfملقلا ئخَو» ». 

 ْنَع ُداَمذألآَو راَجشألآ ةنَمَح اليوَج اه اقيرط ةَ َكلَي يف مالك ئ را تنك ْدَقَل

 َتْمَّلَكَتاَمَلَف . ٍقْرَْلآَك ةَمِطاَح راَكْفألا [ُتاَراَيَس : ْيَأ] (ُتاَْيرمُ) هئاَوَس ْيِف ْتَحَفَدْنأَو هينا
 رسيا

 همه

 ةتيليبلا لاخلا امرت للا تابعو قم يرجح يير ىلإ كيا ن تيه تن

 َءاَمْلآ َرَسْفَو : ْتْلقَل اتدرا ولو « َكئَءاَسَمَِْآَو ُتْدَوَأ ا : ديلا ُردَتْعَي َوُهَو رحال لاق

 ٍدْهَجْلَأ َدْعَب ِءاَمْلأ ُرْيِسَْت اَمَأ ٠ اَلا َوُم اده . . . [لرخكلا : ْيَأ] وتربسلاب ٍدْهُجْل َدْعَب

 . ٌحْيِحَص َوْهَف ءاَمْلآب

 : نْوُتْجَم ين : لومي وهذ «ِنْيِذاَجَمْل ٍرْيِسْفَتك طْوُفْسلآ ٌطِرْفُم ريسفت هتكلو :(ُةَمِباَتلا) لا

 اجلا كح لاَ «وجولاذم رب نع ركي جلا بيل لإ ال : تأ
 ٍءْيَش ياو : ُرَخآلآ َلاَق . اَْيِدْنِر ةَعاّسلأ اَنْبَرَص : َرَخآل لوفي اَلْجَر ُتْحِمَس لا
 ؟ اقرأ عطَقُي هنأ تْمِلَع فِبَكَو : َلاَق . اًميٌرملْمَطَقُب يذلا : َلاَق ؟ اَقِِدنرلَ

 ا لكلاب نن لأ هيأ : نا
 يعفارلا قداص ىفطصم 5

 وجو ىلإ دج هجو نِ فن هانا ىلع مالكا ٠ نیتزجَملاوو انب , سلجَمْلَأ َلاَطَو

 نيم َّنْيَب اَهِلْجَأ نم ُتْعَمَج يت أا ةَياَحْلا لإ وب علب نأ ذرا ؛ عم ىلإ تعم يف هيَ

 . اتن لَك ٍلْفَع ىلع عرضا للا ناو ِلوَقلا يف نفل ام دغي  نيَنْْجَمْل

 لمحت « ! ةّيِصْرُصُلَو ةَيِماَرَعَو ةيسيلؤُب » ٍةَمَجْرَتُم ٍتاَياَور مئا ّېڍ دّئلأ يف رم دق َناَكَو

 تاكو ناف نم ٍثادخألا سؤ يف اضل ةا يوا يقال الأ ةلبْرَم اهنم لجل

 ةنسلا ء م 1975 لوألا نوناك /ربهسيد ١" = ه ۱۳١۲ ةنس لاوش 5 « ۱۳۰ : ددحلا « ةلاسرلا )#( ١

 ش . ۲۰۸۳-۲٠۸۷ : تاحفصلا « ةثلاثلا



 وأ يعفارلآ قداص ىفطصم

 3 أ 1 - ر 0 08 0
 اَهلْثِم ةياَور ةَياَوٌرلَأ ْيَِلَعَج ذإ ؛ رام مل عن ةَدَح َدَحاَو َةْدَم الإ ال : ل

 الور ترم فيك يل د يزعم بف اذه 5

 ا

 د 3 . ةَعْيبَطلأ ق قا قالا فسر الو « يملا وس ناما 2
3 

 ا زل ی نا ني عفو لإ يل نب انو + تل ثرفأ رک ١ لَ

 سيپات یل اهنيك ر بكرم نسق هل ؛ َنْيَمْلاَعْل َنْيَب ج الو جارح وهف ٠ لام اڪ يرطر

 ت م م ْناَكَمْلَأ اًمُرُصْحَي و هو اس نلابلاو رياطلا نم اشا یک + وار ئَرْخَأَو ٍةَفْوُرْعَم

 7 2 ٍبْكاَوَكْل ِنْمَّر ٰيف اًناَيْحَأَو ‹ ضزألا ِناَمَر يِف اًناَيْحَأ َنْوَحَتَو « هرم اهتلفيو ما ساو ر ا ىف ek oR مج +a هرم 2 هوم س و

 ْنِكَلَو ... اًدِعاَصَف

 ءالقفلا مهتزفسي نم صحت يتلا وفعلا هذا نأ كلذ نإ فأ : لاق يلع مق
 اًمفَأل ,EE َمْوُمُهْلا الإ اَهَلْهَأ ُدِجْوُت ال « ِناَكَمْلآَو ِناَمَّزلأ يف

 ر ل حج 2

 ْمُهَقْرَف بارلا َيِناَمَم َنْوُكَت نأ ٍراَرِطْضاِبَف بارلا قزف اوشاَع اَذِإَ نعت : ُتْلُ

 يف اًئباَرُتارمع الإ صألآ هذه ىلع َنوَُطَْ الف « هنأ نيبو ْمِهِلْوَح نمو مُهَتسَتو

 َُيِلْفَع ْمُهَّلِسالَسَو ْمُهَلاَبَح نأ َرْيَغ « نْئِناَجَمْلآ دِئَْت َنْوُديَُم ¡ ملأ كلف ىلع زو ناق

 « ادْرْيف مُهلقْنأ مهلقعأو الع ْمُهَسْفْنَأ َنْوُعَسُي ِنيِناَجَمْلآ َلْيِلْخَت ْمِهليِلْفَتَو ؛ ةَرْوُظنَم

 + قي انك يتلا از

 ِءالْؤَْم ىلع َنْوُكَحْضَي َنْيذَّلا ْمُهَف « لْقَعْلا ةقيقحب ُءالقعلا امأ « معن : ت

 مضت مضؤم نفر « ديلا نم قلطاكلا لاحت لاح يف ارث ذإ : ْمُهْنَم نورو
 1 ّْ . ْنِكَلَو . ىليمْلا نم ْئَناَعُمْل

 ٌكحاضل ُلْقَمْلا مه َنْيَل ْدَإ « َةَداَعَّملَ َنْرُكِلْمَي ال ْمُهَن ُْهَنِإ « كاذو اذنه َقْوَقَو : لاَ



 « ملقلا يخو 0/0 ١

 (َنْيِرْطعْلا نزلا َةَمِباَ) هيف حوالا َناَكَو ْعباَوتلَأ هب نصح يذل تباعا ٌرِخاَّسل

 « اَهَنْوُكِلْمَي ال ذمه (عباركلا) اأ ؛ اهب اًوُرْعْشَي : املا كَم اذ مَعَ : ُتْلُق

 ْمُهَل ماد ام وبابا رغ ْنِمَو ِِباَبْسَأ نم ُمَرَمْلا مهُنيِجَيَ ف اَدَيَأ اهب ُرْوُعْشْلا ْمُهتْوفَي ال ْنكلَلَو

 هدر الإ هَل َنْوْناَق الو ‹ َكَحْضَيِل ْىَسْنَي ْنأ ا يذلا بالا راسلا كحاضلأ ُلْقَعْل

 . ْنكَْلَو . هبحاص َةَعَفْنَمِل « هبحاَص ِةَْيِشَم ْىَلَع « وبِحاَص

 كحاصلأ ِلْقَعْلا اذنَه ٍصْئاَصَخ ٌمَظْعَأ ن : ؛ قبس اَم لک ْنِم َُهَأ َوُه ىذّلاَو : لاَ

 رهف ‹ وسفن ْنَم اًئيش َرَسْخَي ْنَأ ةبتجيو و تحي ال ام هبحاَص ْنَع َدُرطَي نأ ِثباَعْلأ رجاّسلآ

 .u بأ يف ييف حر نيف ا اهو اباَس الا مت اس لت كلل

8 5 

 نأ ۽

 ذإ ءوِيَلَع اَماَدْجَأ اَمَو ٍلْفْطلأ َةَمالَب ٌفَرْظَأ امو ؛ ٍلْفطلاَك اما وهو ءْمَعَن : تلق

 أك اذل هَل ُبِلَقْنَتَو « هلم ءاَهْلَب جرف ٠ مرارا شالا حاوزأ يف ايا حلب عض

 . ْنكلَلَو . ُهُيِعالْتَو اَهَتْبَأ كحاضت م
 ور <

 ٍلْوُقُعْل ةربابَج ْنِم اهدار يف اًدْوذش الإ َُيناَسْنِإلآ ةغلمت ال غليم ادله ْنِكدَلَو : لاق

 . (َنْيرشِعْلا وزا ا
 ! ةياَوَرلأ ارم َنْيِج “”ةياور (َنْيِرْسِعْل ِنْرَقْل ةغبان) َراَص فيك (ْنِكلَو) ْمَحَن :

 رثزألا يو يفت يف ىي انْ ةعبات ناک هموم رق نا ر نا

 ناَكف ¢ هتياور fic رَقَيَس (َنْيِرْشِعْل ِنْوَقْلآ ةغباَت) أ بْيْعْلَأ ّنِم َمِلَعَل ؛ مَظْعَألآ جور ِتاَراَشِإَو

 : ياخ يح يف دز ال رع ")امض صقل اهب ئَحَوَتَيَو « وناعم ريغ ينام ئّرَح

 06 ْثْيَحَو ُتْيَح لوقت ٌةَمَكْسَم الو لطم نجس الو « ٌحاََس لاق الو « راع صل الو

 ٍلِتاَقَو « ةيمبطَملآ ٍفْوُرْحْلآ َنْيَب صلو « قرَرْلأ يف ٍةَئئاَح ةبتبَح ْنَم َكِئَلَع اَمَو : تل
 ھك لە

 ؟ ضزألا ْىَلَع ال ِةَفْيِحَّصلأ ْىَلَع ٍةَمَكْحَمَو نسو ء اَماَلَك الإ لنفي ال

 ُتْمِحْفَأَو ‹ اًَهُّصاَخْشأ َيِتَرْمَع ىَتَح ةّصقلا ُتْبَعْوَتْسَأ امف « ْعْوْبُشلآ ةتحب هذه : لاق

 تدل

 ١

1 x 1 
£ 

 .« ةياور : نِ الدب ٤ براز ١ : ٍلضألا يف )۱9

(Y)؛ اًعضَو » : نم اَلَدَي « اًفْضَو : ٍلْضألا يف  . 
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 ٍةَمَكْحَمْلأَو نجلا وح اولو . . . "هلآ اهل ةِئاَحْلآ َيِئاَحَل « ٍلِئاَم ٍلْوَه ْىَلَع اهنم

 لْيرطلأ ُمْيِمَّدلَ | كيف الاسس نب الا حف ليم حف أ اهب ُثْلْكَمَو ةَ مَتَشَأ اهل

 طِئاَحْلأ َهَنِب اَْبَم اَلَو اًقالْمِع تشل یک آو ؟ ٍلَصَمْلا للا ماظيلا حزبا قالوا ,

 يالا ليلا درج اره نجمك م ٠ مث « ٍناَسْنإلآ َلْقَع القاع ¿ ناهس ني تنو

 ةر نل - ء اسنلآ الآ حب ؛ ُاَسنلاَو ٍءاَمَلُعْلا رق اًرْيَقَق ُتْنْكَو « ٍلاَئهَجْلا تغ اي ناک

 هتاف نم طَقاَسَتَي تملا ناك اإ٠ اَب دزقلل اهَهْجَو تمل ةأزَمْلآ نإ . اًهَلِْم ةَنْيَز بلت .

 يِلْمِم ناك ْنَم اأ ١ َمالْفَ ّنْهَدْنِع ٌسِلْفُم وهف « ْعْوُبْتلاَو ُلْقَعْلاَو ُلاَمَجْلآَو ُباَبَّسلآ ُهُلاَوَْأ
 ةهباشُملا هذاَهِل دق َّنُمَدْنِع َرُهَف « ةباغْلَأ يف دْرقْل .

 . َْتعَمْلا يف ُهُبِاَقُي ام مش ِءيّسلآ ىَلَع َنْوُرْجي َنيِنوَمْللا نق ابيِجَع َسِيَل اذنه : ْتْلُق

 نَا ةاَتَظْفَح اما : دخلا نوُيْجَمْل لاق
 ا

 . . ىتضَمْلا فراقي امش ىلع َنْوْرْجُي نيبو

 نأ عر ُهَّنِإ ؟ نوما ادله ُتَعْلَي يأ : َلاَقَو اًبَضَع (ةَعباَنلا) ُهْجَو دبر

 ىلإ اًوُعِجْرأَو اَهَلَك [ ٍمِجاَعَمْلا : يأ ] َسِيِماَوَقْلا اونه ٠ اًدزق نتو
 نايل َتَدَأ وأ ِنْوْعَدَف الأ .٠ . ُرَمَعْحْلا ُيِبَّصلأ اأ َكِيَلَع َةَْوَس . . . (ةغبا)

 ذإ اَهِيف ٌرِباَكُي لأ ةقيَمَحْلا هممت  ٍةَقِيقَح ف ٍرباَكُمْلا ٍلْفَطلا ْجَو ْىَلَع َهيوَقْلا طلا

 يتْيِرَط برأ نم هِلْفَع ىِ اهُلِخْدُ

 ١ ارم دلع لل | بأ ارب تسل نأ لع . وهال ٠ َتْلُق َتْنَأ : «ش . 19 َلاَق

 رمال ُبَجْمُيِف ,اًهَراّمح ْهْلَعْجَتَو ريمألآ رهط ْىَلَع َةَعَدْزَبْلا عض ذق « ٍةَنِجاَمَتُم ةي ةكتاق

 . بْلَكَو زئ ٍبِناَج ىلإ داَرَق عَم ارق تلو . اًهَراَمح َنْوُكَي نأ
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 ةأزتلاو « تاور بك قلو 0 ا ؛ َبَبّسلَآأ ُتْمِلَع نآلآ : َلاَق

 درق اَهْيِف ( وه ) َةَّصق ُهَلَعْجَتَو « اًضِيَأ َلْجَّرل فلو نأ ٍدْيِعَي ريع ءتتكلا فلوت يتلا ا

 ذأ امال يهنأ م َةَمْئِمَد ا نإ اًمَآ . ةياَوَرلأ ةَأَرْمأك ةَلْيِمَج ْتَناَك اذِإ اَذنَمَو

 ي ىَراصَلأ َدْنِع ٍدَحألآ مْزَيك اهِماَيَأ لك ِهِذَهَو وذل ؛ ٍنْيْيَسلَأ نم م ةَعْوُمْجَم ارجع

ESيف هامل َلُجَلا لمَ اتهاتاك مو هَ  
2 



Vrsمَلقْلا يخو» » 

 و ر 7 ول ور رک ر

 ناب ةقيثَو اههُجوَ  ةلْيِمَج اق : نيو دخ الإ اهم ْنْوُكَي ال بتلا ُهفْلْوُمَو

 . .. ويلا لك ني (ةَصلاحس) اهو ؛ةيِوَج كَ اإ ؛ لاج ولآ لع نومه
 ص

 يف سيو « اعيش فيكتب ال ةايشأ غوبشلا ينو ؛ عزل تخت يج وزا : لَ

 ٍضْمَب ْيِف ُتْحَبلأَو . ٌملِع هلل « قني ال مْلِعَوُه رضي ال ٌلْهَجَو « ِدَحَأ ىَلَع َّرَصم اَهِلْهَج
 رسب ال ا ا ل يضل وش وكلا لحل

 لآ نب َنْيب ِكَرَتْشُمْلا َيِعِتَطلا ٍلفَمْلاب ال ُهَدْحَووِب ّصاَخْلآ لقلب : يأ « لْفَعْل

  eف 2

e 

A 

 2و

 . اَهْفْلَوَت ؛ كلذ مم َكَتكْنَلَو « ٍتاَياَرَول ا أَرْفت ال َكّنأ َكِِئاَجسَع ْنِمَو : : تلق
 ل 52

 هر منو يك« دمت ادق . ىل يه تات انآ اهوا مك نِإَو ٠ دركي كلذ د : َلاَق

 دج ِراَهَتلا ِءْوَض ْيِفَو . ئَرَأ نأ ُتْئِش ام یراق مّلاَعْلا ةَياَورِل يِدْحَ انآ تهين اَعْيِمَج
 ًّ 1 2 2 1 ag ^ 25 7 8 و 7 هام هو سمرا < ص

 ىلع ٍةَعيبطلا ناهرُب ليلا اذه « َنْيِناَجَم ُمُهُرصْب ل6 ةَ ف يعلو ءم سالا
 و

 ولبألا ِناَيْسّتلَآ ّنِم بْرَض ْىَلِإ ِلْوَقْعْل هذه َةَجاَح تيب وه د ْمِهِلْوَمَع ٍفْعضَو ساّنلأ ِنْونَج

 رها اهل ماَقَتْسأ الو اًهِراَهَن ْيِف ْتَلَقَع ام هالو مالا

 مآ . ايش َنْوَرَي الو ُْهَتْيْعَأ نوصي َنْيناَجَمْلا َةَعْرَص لْبَللا يف سائلا عرصي

 َةاَّرَس عمطقي يذلا يم قمل ِناَسْنإلا ّنِم كلاب حضي اَيلَرَه اَحَرْسَم ليلا يف م ۶

 َدَسْالَأ َتْيَأَر ْنِئَأ . . . ٍفاَنآلآَو ناذالآَو يغلب ِدْوُجْوْلا ىَلَع نضباق هنأ دقت وهو « هرات
 ا

 1: و رر رە س 2 ص
 دز كيذا ْيِف َتْعِسَو قمح أ اهئ

2 

 لبا مَع َءَرَو « ةَضيِرَعْلا ئَوْعَدلأ َتْيَعَدَأ « ُهَريِ كنّيعب

 : َحاَضَو «ِهِدَيِب ّلّظلأ ىلع َضبَق ق اإ هَومْعَمْلاَك كنا نم يف يرث ال5 هيلع تضر ُهَتْكَلَم

 ؟ . . . تلف ال « مدال لْبَحْلا واه
 “ےب رم مة لو م رهو < مص ضار ر

 . ةَياَورَلَأ نم الصف اتل جرخأق َكَباَوِر هلك ْمَلاَعْلا ناك اَذِإَ : تلق
 4 2 0 ر ر س

 ؟ َلّكَمَأ وأ تنكَأ نأ ٠ ْنَكِيَلِإ حا اَمْيَأ

 . اَنْيَلِإ ُبَحَأ ُلِيِْمَتلا ل : 93
 ص

CC ou 

 د

E 



 0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ضيفي ٍصاَخْشألا نم عر ءيعييَط يف َنوُْسَمْلآ َّنإ : لاو ٌرَحآلا ِنُْئْجَمْلا ىلإ رَ
 ةياَور نآلآ ٌةَياَوّرلآَو « ٌحَرْسَمْل 5 : ةا َدْعَب ةعْفُدلأ حسي ِءاَمْلآ عينيك « ٍلاَح َدْعَب اَلاَخ م 2و 0 2

2 0 ê 

 نأ : هَل لق ! مَع اَي : كَل لاق اق اَذِإَ . ٍنْرُيجَمْل اذه مَع .«ع .س»اَي تن

 قز هل ؛ ال مآ ِنْيَتْعْيصلأ نيب ِقْرَمْلا ىلع ُهَبتَيأ رطل . . . كيا زخأ َتِكلَو . . . تنل

 ناب تت قيد لق ْ

 ٌةَمْمَل هذه يدي ْيِفَو « ّيَدَي ْىَلَع كؤاَفش َنْوُكَي نا ْرُجْرَأ نا « ضيرَمْل اه َلاَمَت

 « اًمِئِاَُهَئرَسَم اًوّوَكَتَو « وبلل جاَنْحَي اَم لَك هَل اًوُمِقَأَو ٠ ُهْرْفْيِحُت وأ ُهْوْيْضْعُت ْنَأ ارق

 ِهسْأَر ىلإ ٍلْقَعْلا ٍضْعَب لاخذ ره ِنْوُنْجَمْلا سفت ىلإ رْوُرْسلَأ ضْعَب لاخذ نق

 ؟ ِِلَمَع ىلع بِلغ فِيَكَو ؟ بلآ ناك اَمَو َكِيِخَأ نبأ َلْقَع ١ ع س » اي َتْرَكْنَأ یم

 ؟ هما وخأ وأ هلا رم «ش.!هّلَمَو

 مالا نإ . . . ؟ اَدَغ ْرَكَذَتَأ ؟ سما ْدَكَذَتتَأ : يل ْلُك . نيكل اها كَل لنآ فَ
 ووړ مو م 7

 و ناجا باح ني اقخوج ناطقا غلا

 الآ ارمي نأ َنْوُسْلْصَي ا م مهو . ع يف ملأ ٍمْوُمُم يات نم احارسآ دَ

 لاو كيلا نف مهب علا هل ِءالَقْعْلا نم َرثكأ َنْوُحِلاَص هنأ ريع « ِءالَقْعْلاَك

 . ْمِهْيَلَع ةَمْعنلَأ ّنِم منح اذل« بولا

 "انذلآ كل حتت يم كف أ «كسفت كَل عتضت انا نأ ل سين! وجمله ا
 ؟ الح يف كفي يه اقرب وصادق ىلع نوښت ل اهل امم هن

 م

 . ع



  y7ململ يو «

 . ٍبْيبَطلِل ِناشرق ِناَدَمَو ٍضْيِرَمْلل سش شرق

 "6 كلاب ىلع غياب ٠ : نزال

 دوج َوُمَو طفح اکی » ةقشا نجلا نب عتب ٌضنرَ الم : ُبئَِطلَأ لاق

 ِِضاَرْعَأ ْنِمَو ؛ ي لإ "نوجا رك لل الكم ني عشب لا ناب اهنثلا

 ولف ٠ ِسْمّللآ ِنْوُنُج ىلإ م رعي دقو ‹ ويف ٌكِْوُكْشَم ٍضْيِرَمْلا َلْوَح ام لَم « كسلا ن

 ُهعَدْلَت بَرَْعْلا ّنِم ُهَقْوَح هُل عّبطإلا َنِم َفاَخَف ابرق + اقرت كوبا همم

 تل ةّيرَمبَعْلا نْيناَجَم ْنِم اَدنَه َسِيَلَق ٠ اهِصْخَف يف قيد نم دبا ُءاَيَشَأ تيب نک او

 قْرّرلِل اًساَمِتْلآ ق اعتني وخ الو + اه يف دس ذأ رک نع نقلا

 . ةلزشأ لع نم يَ ينلوعت هَ اَمَح : ْمُهِضْعَب َلاَق امك شعلا

 . يِلْوعَت م ى او واجمل نق

 غو طق ابا لي بصمه با و : نو ل كج f رع ae : 8 هم مع ل e مك يوم مرا كح
0-4 o, ص ےس 75 5 ع. صر 8 هر نرود 52 01 ل 

 هْيَلَع َرباث ادق . . . اًنايخأ ُبْرَّضلَأَو ؛ ٌشْرَقْلاَو وراد نجا خالي وف ت وزا

 اَرَي ْنَم لك ىلع ُباَصْمْلا ْيِدَتْعَيَف . . . (ُهاَئْبَرَض اَمَم) ِنْوُنْج ىلإ َلَّوَحَت ء

 َنْوُنُج ىلإ ُضَرَمْلا بلَعْنأ هَلِعْلا ٍتَحَدَق اًذِإَف ؛ ""*وُقْرَمْلا صْيمَقْلا ذتيح ةجالعو ٠ و
 ماو 3

 ٌلالْغَألاَو ٌلِسالَسلا ذِئَمْوَي هجالعو . (ُهاَنلتق اًمِم)

 ا

 سا َّنَأ َنْيِرْشِعْلا ِنْرَْل يف بطلا هَل تي ام رت : کک ُلوُفَأ ٌقَحْلاَو
 0 رو سا

 د لش اًضْيَأ َوُه ٍلقَعْل َبْلَس ناك « ٍضْحَب ْنِم اًطشق رو ُمُهَضْعَب هب کلو « نين نيام اًعْيِمَج

 . كَلَقْلا نارام ضرألا َنْوْعَسُي َكِلذ لجأ ْنِم خرما ُلَْأَ . ٍلْقَعْل ةبِهْوَم ٍظْوُظُحَك
2 

 سوْطاَع راّدلآ ىف َيِدْنَِعَو ؛ اهصخف نيف قيل نِي بال ٌءاَيْشَأ ثّيقب : كلو

5-0 
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0 0 ١ 

 مسا

- 

 . « ْنوُيْجَمْلأ كذب ال ١ : ْنِماَلَدَب « ُهدَكَذََي ال ١ : لضألا يف (1)
 « ةَرْمْتلآ) م ميلا ىك يذلا مَا لع مريو نجلا هشبل نجشلا أ ُصْيِمَف ْمْوُفْرَمْلا صْيِمَقْلا (9



 ففي يعفارلآ قداص ىفطصم

 ُلَهَف راطقلا ةبَرَع يف َتْنُك اذِإَو ؟ َكْيَلَع ُقبطْنيَس َناَكَمْلا َنأَك ٍقيِضَم .: م يف َتيْشَم اَّذِإ ٌبِرَطْصَتَ

 ّيحؤأ ُهّنَأ اًمْوَي تْرَعَش ْلَهَو ؟ اراه وب َقَلطْناَو ُراَطقْلآ هرج دق َناَتْسراَمْيل نأ كَل ليَ

 ؟ رحت نأ َكِْيَلِ

nهومر 9 5 ور ه2 2 ر ل  

 . بيج ْيِف ةافخأف َعَرْسأَو . . . َيبْيَج ْيِف ةَررخأ نأ بجي أذ : (ٌةعباَتلأ) َلاَق

 7# # نب

 . ينهن 21 . : لاو , بغش شو رخآلا حاصف

 ْيِفَأ ْنكلَلَو ءٌرخآ شرق اذلهف ة ةَياَوٌرْلأ ٍلْيِثْمَت يف رش اَمُكَتْبَب لصتي ن ذأ يبي ال : ان a 72 ا n )ل .٠ 4 و ا 2 -

 . ؟ ٍبْضَعْلاَ ا ٍةعباَتلآ) دنع ِةَعَسْلَمْل
 ص2 ص

 . وشر ةو نزف معلا نزيل 15ر يه ا لات : لاق

 همن ال َلَِْْلا ءْيَّشلأ َنْوقرْسَي ءاَيِْغَأ َنْيياَجَمْلَأ يف نأ تْمِلَعَأ ! ْوطْسِرَأ اي َكَحْنَو يل لَ

 . ؟ ٍنْوْنُجْلآ ةكْوُقَم يف هجو امو َكَدْنِع َكِلْذ ةَّلِعاَمَف . يل ةجاَح مهب ْتَسنَلو ءاي ْمُهَوُدَل

 اذ ٍنْوْنُجْلا ّنِم بْرَّضلآ اذنهب َباَصُمْل نأ وطالع اإ اًذإ ؟ باَرَجْلآ ِنَع َتْرَجَعَأ
 م

 يف مهل ةي ال يع وهو دخ مزلآ َن هم ف ناك مهدي يشل اذنه ٰیرتشا 0

 هدب هيجي « دِتلِبِحَو هِلْفَع نم ُهَدْنِع مْ ْتَناَك هرس اک رت ارش لخت دل

 َكِلْذب َوْهَو « ةَقرَسلأب ال ةّدللآب نو ادنهت اينُدلأ ٍلاَوْمُأ لَك اَلَو ِهِلاَوْمَأ لَك اهر

 . اَهَقْشاَع ىَلَع ةَعِيَْمُمْل ُةَقْوْسْعَمْلا ُآوَملآ هَ لاک قودي: آ اَذِإ یش ا ا

 : ِةَفَسَمْلآ ِةَمُل يف ُلاَقْي ال « مهسُمنأ ىلع مول اكسر و اولا اؤر اذ ٌعاَيِجْلاَ
 َرُه اته ٌقِراَسلآَو « الكا هلم ِراَرِطْضاِبَو اوُعاَج رار ... اًرْذَخَأ لب اَوُفَرَس ْمُهَّنِإ

 . ةَنْوْعَمْلاَو ناَسْحإلآ ُمُهَعَتَم ىذا “نخل

 )١( ُنيَمْلا » : نم الدب« تملأ » : لْضألا يف « .



 V۸ ١ ملقلا ُيَحَو «

 ِتَدِجْوَل ٌماضْوَأْلا هذنه ْتَماَقَتْسَأ ْوَلَو ءْوطْسرَأ اي اَهُعاَضْوَأ ةَياَقْنُم ٌةَسْوُكْعَم ايدل ع

 َنْوُقَْلْخَم سالو ةداَعَسلأب كَل َفِيكَو . اًعْيِمَج ٍضَرألا ٍلْهَأل ضل 4 ٌةَداَعَّسلَ

 اًمِئاَد ُلَمْحَ ْمُهَبْوُيُع نأ ئربكلا ةّماطلأ َّنِكَلَو « طقف مهِْْيِْ ب َنْوُقْوْلْحَم مهل اتو

 هي ني رك نف رت ذأ ل

 ديري طق اًراَمح > وأمل نأ ريغ « اربي الرف اني هقوج الذي نأ ڈر هَ راَمج لك

ٍ. 
 نأ دُ

 م

 : ُراَمح ال ناَسْنإ مساق ُهَلَمَع اًذَمَو ةه ِهِذاَم ناس جو اد 3 لْبطْسإلا وسفن الْمَي

es es _ 
 لوا نأ ِت تالضعملا ةلضعم نإ ! ؤطْسرأ اَي

 ت

 ٍةَلِكْشُم َّلَح ٌراَمج َلِواَحُي نأ اَذنَم ُلْئِمَو . . . ّيراَمِجْلأ هبه يف ةتباث وأ راَمح ِسْفَن يف

15 
 ِةَمِئاَق ةّضْسَم ةئلخاَد ِةَلكْشُم لح ناَسْنِإ ل

 تام

 هرْيَغ َّعَم ٍناَسْنِإ لك َماَد اَم اَدَبَأ ِمَلاَعْلآ ٍلِكاَسَمِل َّلَح الف « هبلق ْيِف َْأ ناس نْهذ يف
 م

1 
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 ... ِناَسْنِإ َعَم راَمِج 5
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 َتراَحَتِل ةكئالَملا َءيجت ْنَأ يغني َناَكَف « ِنْيِطاَيَشلا ِلَمَع نم ٌةَيِسَْئلا ُتاَلِضْعُمْلاَو

 ٍناَسْنإلِل َلَسْرَأَو « اَهَمَتَم ىلا هللا َّنكَلَو ؛ ِةَيناَسْنِإلآ نع اًعاَقد ٍدْعَرلَأَو ٍقْربْلآِب َنْيِطاََّشل
 نيالا ُلِئاَضَف يهو ؛ ْتَرَجَع َءاَش نو « ْتَلِمَع َناَسْنإلأ اذه َءاَش نإ ْىَرْخُأ َةَكَبالَم

 َقْوَف لب َكَلَمْلا َوُه ْناَسْنإلَأ ناك اَهَلَمَع ْتَلِمَعَف <  َهَنَوُفَو ُهَنَداَرِإ ناَسْنِإل 1
 2 a م ت

 . ِناَطِيّشلآ ِنَم َلَفْسَأَو َناطَّشلا َوُه ُناَسْنإلأ ناك اَهَفَحَمَو اَهَفَعْضَ اذ « كلَملا

 . ٰیفتختسو ِرْوُهل ىلع ْتَقَمَتأ مدَعْلأ َنِم هلك ْيِدْنِع ُهَلاَعْل اذنه » ! وطن أَي

 . َّنْيَب َنْيَب ُمُلاَعْلآَو . َءْيَش ال يِدْنِع ُهَلاَعْلاَو . ْتَبْكُد ٌةَوُقَو بكر فض ْيِدْنِع ُمَلاَعْلأَو

 58 يف ْمَلاَعْلاَو . . . ةّيِعِْبَط ٍَمَسْلق لصف َكِلْذَو ُيِعاَرْزلآ حالل ُمُهْنَم : ِناَمْسق ُمَلاَْلآَو

 ُْبدَأِلَآَو . بدأ الب َةاَيَح الَو ٌةاََحْلاَوُه ُبَدَألاو . دْيَلِإ ٍةَجاَح ْيِف ُتْوَمْلاَو ٍتْوَمْلآ ىلإ
 ِنْرَقْلا ةَعِباَن َدْنِع َرُه امك اًيِعْيبَط ْنْوُكَي ذقَو . ٌبَسَتْكُم ْبَدَأَو ناسف بأ : ِناَبْرَص
 هم ها هم ede 2 هل 2( 5 م

 4 ةاّيَح الب اًيْحَيَو « ِتْرَم الب َتاَم ٌصْحْش َوُه ؟ َنْيرْشِعْلا ِنْرَمْلأ ةَعِباَن وه ْنَمَو . َنْيِرْشَعْل

 "ر

a 

 هار بْ نأ ةاتلأس اٿو « صتلأب ٍنوْئجَْلا مالك نم يه نيسو ني ب اَهاَتْعَضَو نيل ٌرطْسَأْلا هذله (۱)
 م ت ا نتا تاني يل ١ ذكور طبات اهلك َةَلاَقَم ةهيدبلأ ْىَلَع َبَتَكَم ة ةاَيَحْلاَو ملاَعلا يف

 . َةْعَسْلُمْل ُتهاَذَم



 فركنأ يعئارلأ قداص ىفطصم

 م 2

 بيكر رس ّنِإَف « ٍريِسَع ريع زس رمألا ؟ ٍمَلاَعْلا بیرت ر رس َفِرَْت ْنَأ ْوطْسِرَأ اب درب

 شرزقلاب َكَدَي َدُمَو ِةَمْيَقَحْل هذه ْىَلَع َكرهْظَ ُيِنْعَدَف ٠ لَ يف يذلا شل بْيكرَت رسک

 . ويف ٍبْيِكرتْلأ رس كَل بال

 فيلم ِنرَْلا يِساَيِس هاو نآلا ٌياَرلأَو . ُثْيَح ةه
 تل هي ةَيِساَيَّسلَ ظافْلألاَو . َنّييساَيّسلأ ٍلاَعْفَأ ْنَم ُلْذَرلأ لإ ةَساَيَسلأ ةَقْيَقَح ٍةَعْيَقَح يف سيل

 لمت یس ب وفا ل ني نوا راش لغم لمح ال هلأ یه اع نب رکا لمحت

 : اَنْلُم ؛ (ُدَمْحَأ) : ا اوْناَق ْنِإَف ؛ بعم هبش ةبشو تشم ذأ « ئئغت فط نغم ذأ « نين

 هَل رمخألا وألا تنم ِساَج نإ اومشذأ : هَل الف هوك ادق ؛ ظْمّللأ اذهب زكا

 بتن نأ بجي ةقيرللا لَم ىلع ... يت ال زتخأ لغم أ نل هذ اعل

 . قْرفلاَو هوَ ب يسال ُتاَدَهاَعُمْل

 امف أ يل ةر َرَماَظُمْلاَك الر ريك (تاَرَهاَظُم)
 ا

 00 ةّرهاظم

 مَعَر وأ اًَيَطَو ناك ْنِإَف ؛ َةّيِنَطَوْلا نم ٌةَرَذ هيف الو کا
 ها رم هومر سلم ها كي ل 3

 . ٌرصم ْنِم

 ملا

 . ونام يف لالتخالأ َسْيَج كرو شقا جر ْمَل نْْمْجَملا كلو

 نوحي ِنْوُناَقْلا نم ٌقَحِبَو . ّنِمّللَأَو ٌيِطْرُشل ةياور نالا ةياورلأ : ةنيللا) لاقف

 . بيج ْنِم شرقا رحيل نصّ اذنه شت نأ ٌيِطْرّشلِل

 د ¥ تن



  Vsملَقلا يخو» «

5 
 ‹ ِتِييَخْلا اذه عم يِدْجَب ال كلذ لَك : (ُهَعِاَكلا) َلاَمَق . عت ن َدؤئجملا نأ ری ٤

 ةَكِماَرَبْلا ِءالؤَم ُدْيِشَرلآ بْكْنَي نأ ُبِجَيَو . ةَكِماَرَيْاْمَم دْيِشَولأ َنْوُراَم ةي ةياَور َنآلآ ةَياَوُدلَف

 شزقلا َيِفْضَتْسَيِ

3 3# 2 

 اَعْلآ يار : َلاَقَف « ٩ ةكماَربلأ » بكلب ْنَأ ُهاَنْهَتَم انآ دن

 نإ یھت e رمق َبَوَصَو هيم وي دمَصَو نرمل ف ائر رت
 ءا انجل نجا لجو ... هذ يف کیو لع کو بيش يأ

 : ةاَجاَتُمْلَ

 ِةَرْكف لكَ ؛ فیخس ريغ ع بْحْلآ نأ َلَع هِلْهَأ َدْنِع ٍلْيِلَدلآ وف ذأ يه ٌبَحْلأ ٍِتاَفاَخَس نإ

 ٌلاَمَج يتيح اي ِكِيَمَدَم يف ِءاَذِحْلِلَو ؛ ٌبُحْلَ الج اَهَْلَع « ةفيخَس ْتَناَك اَمْهَم ٌبحْلأ ٰيف

 . ٍتنأ ِكِلاَمَج وس هيف ِتْنَأ كنم ٍءْيَش لکو « ٍلْيِخَبْلا ِرَطَن يف اَبَمَذ ِءوُلدَمْلا ق ٌوُدنَصلَ

 لك نوكأ الف « ٍِلْيِمَجْلا ِكمشج ِدْوُدُح ضب هکر « ءاَدِح سيل ِكيمَدَق يف ءال

 . ءاَدِجلَا لإ ِكِوْوُدَح لكِ طنا ىَّنَح ٍقشاَعْل
 ؛ ولك ِءاَمْلآ ٌحْوُر هن عضم لَك يف ؛ ٍبْذَعْلآ يراَجلا ِءاَمْلأَك تح اي ِكَمْسِح نإ

 ِكْيَمَدَم ىلع ةلبق هلم . نيدو ِكيتفش حُر اًهيِف ناك كوس نم ةلْبَفلأ ِتَّعَقَو اَمُتْيَحَ

 ىلع هل ِهَِعَو « كيو ىلع هل هِذَمَو ۽ ِكقاَس ىلع هيف وهو ؛ ييي اي

 هاف « هي ةيشحَو َةّضَع وفيك يف ْنْوْيْجَمْلا هّضعَف « شزقلاَب رَت د (ةْعباَتلأ) دي ْتَداَكَو 0
 م هر

 ةَرَصْرَصَك تدور نامل أ اھل ىَدَد ةَمْيظَع َةَحْدَص َحَّرَصَف ارض + واكف اهني ترك

 0 طَتسَتَو طلح ْنْوبجْلآ وْيَلَع َقَبَطَأَو « ُفيَطلآ ارعا م « رجلا يف ٌيِزاَبْل

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 و
 له

22 

 یخ یی ىع ٍ
 ىسسئوزل) ن یل

 ۰ ميكا ركل ا رون تم سبق و" ل یز ارم ل سرت ناک نایب

 نوفاّرلل “نقلا راجع |" رعت ىل



 ا

DF 
 و 9



 فر

 یر ض١ ع

 ل ا فالك دام صم کوز ا ك)

 مظْعَألأ لح هلآ ٌرَمّسل
 (5) Dug د ةا ذ 2 محلا
 | ةيوبنلا ةغالبلا يف ينفلا لامجلاو

 ْتْلْطَأ اَهِِف ترت ةلانَم يل ْتَضَرَع هب ُتْمَمَمَو َلْصَْلا ادله َبْْكأ ْنَأ ُتْدَرَأ امل
 ورا نخُ الْجو ادله نهم بروا يف نالا ةَ لأ نوحي نأ تزف مئ « اَهَباَوَح

 حْرّرلأ سرد لب ّيَبلأ َحْيِراَت سَردو ‹ اَمْوَذَو اَمْلِع اهتمي بم اهي غلب ذو ‹ ةَْييْمْل

 ُهَعْيداَحَأ َبَعْوَتْسأَو ‹ ةمكحلأ ِراَرْس ال ةَمُكَحْلأ قف ِهتَعْيِرَش ٰيف َهَّقَمَتَو ‹ حور ٍلاّمْعَأل

 « ٍسْفَئلا ٍصْئاَصَح ْنَع ٍمالَّكْلا ٍصِئاَصَخ ْيِف ْتَحِنَي ْيِذّلأ َيِناَيَبْلا ِدْقَتلآ نب اَهَرَبتْعََو
 يو

 ؟ هل ٍدَمَحُم ةَعالَب يف َكَدْنِع ُعّيَملا ُلاَمَجْلآ َوُه ام : تاسف َلُجَرلآ اًدنَه تنقل نبأ ْتْلَكمَتَو

 ؟ ميف عيت يلا ةر ام ؟ هناي مَ كَل جرت ذم

 َئْعَم َنْوَكَي نأ ٌكِلْذَو « رخام جَو ْنَع ريالا َفَشكْنأ تح < كلذ يل ْرطْخَي َدَكَي ْمَلَو

 اار َنْيذَّنلَ َبَرَعْل كلوا علْبأل سفتلا ٍثْيِدَح ْنِم ِءيش يف قو ذق هيَعب لاول اڌ

 ُدَتَبْحَص تّلاطَف ُهَبحَص ْدَقَو « ُهَعَم لن يذلا رولا اْوْعَبَتأَو ءوب اْوْنَمآَو « ب يل

 ضمك هيف ٍلاَوْحَأب ٍةَطاَحإلا يهد ناك ىح < *طْلاَخَو « ءىش املأ يف ومالك نم هر وف ال

 ؟ بَلِ ُدَرُي يذلا جرم اَمَو ‹ لي هتل يف ٍلاَمَجْلا س َنْوُكَي ْنَأ ْئَسَع ام رد « ْخْئِراَتلَ

 قس نعت نأ تعج "تأ ِةَمَكْحُمْل ورا ةقيزلا هَِم يف يروم لاوس راد و

 کفن سرد ةقيلس قيل وَ نأ تّ نهلا ةمهلُملا ةيايلآ ةَ أ كلت ْيِفَو « نحو ُرْعْشَت

 َكِل نَا َهَو : اَهِيََرَط ْنَم ِناَيْ بح ويَلَع يِقتْلَت ٍدحاَو يأَري الإ امه ْنَم صَل امل -

 ةا محْوُر ْنَم مالك ىلع رثأ َوُه ام اَمَنِإ َمَّلَسَو ِْيَلَع هللا لص هتغالب يف ّيّئَملآ َلاَمَجْل

 ؛ ه11017 َهَنَس دادب ْيِف ٩ ةئمالشإلا َةياَدهْلا » ءاَجَرِل اًباَوْج تحب اذه هلأ هّمح بر بلوا امن 010(

 . نايْرْعْلا ديوس . « ّيِعفاَدل هايس » اًنباتِك نم ٤ ماَمَج ةر هرظْنآَو

 . زيك هش نب ملول لأ لس يل قطب نع + آلا ا تك ملا لس )۲(
 لس رقع رس

 انه اَم ىَلَع ِةَلِمكَتلاك ةَلاَقَمْلا ذده « ُهاَرَت يذلا َْْملا اًذنَه يقو



VEEململ يخَو»  

 ت ص ر 2
 هك رائو لآ ' س6

 اهخيراتو اًينذلا ىلع ةديِدجلا . هلی
2 

 ِهِحْرَسَو باوجلا اذنه ٍليِصَْت ري تيش عتضأ ال ِتاَحَْمَّصلا هذلَه ْيِف ااف ؛ ْدْعَبَو ا ا ا E ur 2p هاه مر

 هَمالَك تسرد ُدَعَلَو ؛ هَقَئاَقَحَو هراَرْسَأ ن ْنَع ٍفْشَكْلاَو « هيلدا ِطاَبْئِتْساَو « هْئاَعَم ٍجاَرْخَتْسأَ

 وب بصف بيخملا رفتلا خيرت نيف حتر يذلا رأت ام اًماَيَأ كلذ يف ُتْيَضَقَو . هي

 5 َنْوُد ْمُهَّنَأ الإ هبت هَل ِءْيَشِب موب ْنِإ اسا اًوُناَكَف « ةَلْيِمَجْلآ ةيِئاَسْنإلآ ُهَراَمَْأ اينُدَلِل َتَبْنَأَو

0 

 و م 7 ا س رام د هو

 لوح ةدحاَو : ِتاَرْوَد َتالث ْمِهِدْهَع یف ٌةَيضْرَألا ٌةَرْكْلا ِتَراَد اسان اًوُناَكو « ِةَكَئالَمْل

 . كي بلا باَحُص مأ لوح ةثلاثو « اهسفن لوح ةيناثو < سمس

 0 0 يشيل و يرل يف ملك يوبل َمالَكْلا ُتكَرَت مث 8 iz ب ول 03 ort لا
 4 ا ھر 04 وە م هم 2

 2 رو
 .يفرلاو يلو ماعلا عمل ياقعلاو يلثألاو بالا ١ ع اهو

 نالا «٠ ةّكْيِرمَأَو ةّبرْوَأ اتد ن نب ا ةَرْضَحَتُمْل ايندا ُدِلَمَس ِءاَرْحّصلآ اند اتهم نإ

 . ٍرَمَقْلآَو ٍسْمَّسْآ رو هلم هَلَمْحَي اَمِل ممم رؤ ٍضْرَألآ ٍلهَأ ةايَح ف ِناَلَمْعَي ُتْيِدَحْلأَو

 اَهَتِكَنَلَو « َنْيِلِتاَعُمْلا ٌةَحِلْس ةن امرها نف يه كلش نذل دذ نعلم اك ذر

 ّيقَبو مهلْييَس ىلإ اوَصَم مث َهَنْسْلاَو باَتكْلأ َنْوُلِمحَي اْوْناَكَو ٠ ِءاَبِطَألا ةحلْسَأ اَهِئناَعَم يف

 مالشإلا لذي نأ ىلإ لنوو رثيغت بح هلك ماعلا نف اتراحش اَيزاَخ مجيب نب ماعلا
 . "90ه ِهْيَلَع َلَكَم ام ىلإ

 َةَحاَصَمْلا كليب الَسْرُم ُهلَكَمَتَأ اأو و ی ییا ل اذ

0 
 اعل

 وم:
 تهدأ

- 

 رم ےس

 ّيِرَسَبْلآ توصل هب جُرْخَي اَم َلَوَأ يحَوْلآ زاجشإ ُثيَح هك ننكر م يللا

 ضعب

 نأ ىلع نصت ةرابلا أو . « ُليَللأَْلَع ع َلَخَ ام ىلع ُنْيَدلأ اذنه َّنَرُشْدَيَل » : ٍفِيرَشلا ٍثْيِدَحْلا ىف ()
 اهُقاَمآ ْتَمَلْظَأَو « اَِتاَدَلِب ةيناَسنإلآ ٍتَسِمظ اإ . . . يرش اَهَماَلَظ اذل ُمِلْظُ َنْيح ُدْعَي مالسإلا

 : ادد ائن ينال روثلاةابَح د ُْتَعِنَي « ٍرْجَفْلا باَبَسَك هقالخأ ةف يف ُمالسإلا ٌءْيِجَبف ؛ ةَيِئاَحْوُدلَ

 دن « ٌراهتلأ ٌرَمْصَي امك ٠ ةكْيِرْمَأَو ةيضزأ لالحْنأ نم 3 : مالسإلا لبقتسم ىف ايار وه !ذلَهَو
 دە ر سر 39 35 رو 98 2 مب رو

 ٠ نرحل اهو ميلا تط م لطب ٠ طلب



 < يعفارلآ قداص ىفطصم

 ‹ ِةَعِئاَر ةّيوَق ٍتاَمِلَك يف ْءيِجَي يذل ُتِيِدَحْل اذه َوُه ٌيَناَسْنِ مالك ملكتي ٠ ‹ سلا ضع

 مئالآ باشلا اَِتَغالَب ٰيف اَن
et 2°2 ا 200 سما -  “orلسمتتت ةضْؤر اهْيِف | يِتلأ ةلاحلا لثم ىلإ ْيِنلَْنَي ُهاَرآف ِناَيَبْلَأ َنِم اًمطق أتأ ُتْنك ەم زمول "82 21 5  

e 26د ؟سمو دم 2  eoٍءْوُذْه ىلع « ِمّدْلَأ يف ةاََحْلَأ اهب درت ةفطاَع وأ « ستل ُهَلاَمَج زه اًظْنَم وأ ء ٍبلَقْلَأ ىلع 2 288 ىو اسس 6  
 و هسا ا و 2 1

 ؟ َتْمِهَقَأ : هذ هللا عي د وَ اا شح -أ مث « عيده َيِْلْعَيَو ن | حرش

 ني ل ل اتق نات. سك نل : ال هلق َدْنِع ْتْفَقَو

 ومو

 ُحَبْصَأ ْيِناَكَم َوُه : َلاَق ؟ َْنْضَت اَم : هَل اوُناَقَق « ساقي د ُهَعْضْوَم ْمُهْنِم لجر َرَقَتَف « ْعِضْوَم

 0 كلو كلم زال ذو ويب ع اذ ١ تنش ام هيف

 َرخَبْلآ انعم نوضْؤُخَ َنْيذَلآ ِءالْؤَم ْنَع لبو مالك يفت يف ٍثنِدَحل اذهل ناك
 « ٍرْكِفْلا ِةَبَرْحَك : ٍفاَصْرَألا نم اًبوُرَص نولو ٠ َنْيِدَّدَجُمْلاِب ْمُهَسمْنَ َنْوُعَسيَو
 : نأ « هيأ تدا اتقالخأو انيند تيس نم ني ْمْهَحأ لاب او ؛ حالضإلآو « ةا
 : د ؛ َنَنَملاٍلاَمَجْلا َنِم دايز ِهِِفَو « رخو جو ْىَلَع تْيِدَحْأ اًذلَم ۲٤۹۳] : مقر] ُيِراَخُبْل ْىَوَر ()

 ١ هتف مهب ياماق يس ع اهنا و کک هذ اواو لدن نع ها لع

 تا ول : اقف « مهو ن لَ اوم ءاتلأ نِ ازت اإ امس يف يذلا ناك ؛ اََلَمْسَأ ْمُهَضْعَب

 ىَلَع اؤذخأ ْنِإَو « اًعْيِمَج اَوُكَلَه اًوُداَرَأ امو ْمُهْوكَرَت نق ! اَنقْوَف ْنَم ذْؤُن ْمَلَو قرع تیس لب اقرت
 مامإلا ؛ ۲۱۷۳ : مقر « يذمرتلا : اًضيأ ثيدحلا اذه ىورو] . « اًعِيِمَج اْوَجَنَو اوَجَن مهيدي

 . ۱۷۹۰٤ < ۱۷۹1۲ ۰ 1۷۹٤٤] 11/891 : مقر « 4 هدنسم ! يف دمحأ

 ةفبرش ةَفِطاَع : (ىلغألا) يف ْمُه نم ِةَمْحَرِل ُلَمَْت (ٍلَفْسألا) يف ِةَقِئاَط ةلاحل لييْمَت اذنه

 اذلهك جت ْنلو ؛ ةَكلْهم اهتكللو ٌةَصِلاَخ ٌةَمْحَرَو « ةدراب اَهَتكََو ٌةبهتلُم هب ي ةيِمَحَو « ٌةَلفاَس اَهتِكْلَو

 ٍلَمَعْلأَو جلا هلم مهن دنع ْمُه ساتأل سَم ةَلْفَعْلاَو ةماتججللا ابل ٍريوْصَت يف ٍلْيمَتلَ

 اَحاَلْصِإ َنْوُحِلْصُمْلآ مش : س كم ِثالثو فلآ نم ءالؤلهِ ُلْوُقَ لب يتلا داك ٠ مكاو



 ٠ ملقلا يَخَو ١ آر

 < َداَرَأ فنك الوو ُءاَشَي د ام هيف مَ ةّيِعاَميْجالآ ِةاَيَحْلأ ىم ُهُعِضْوَم هلأ اًمِعاَر . . . هِمَلَقِب

 َنْوُباَقْلا نأ الهاج « ِةَمَسْلَمْلآَو ِةَيِنَدَمْلَأ نم < جَجْحْلاَو ر رئذاَعَمْلا َنِم اًهْوُجُو ديَقاَمَحِل اَهّجَوُم
 امك هوقو دعب لمعلا ئَلَع ركي ال محلا « اربع نو وب ةَبقاَعْلا نْوئاَك َرُ امن ةئيفَسلَأ يف 5

 فرق مْرْجْل ْىَلَع نوک ال ُباَقِمْلاَر ؛ عرفو لبق لب ‹ ٰیَرخأل ٍلاَمْعَألآ ىلع َُكْحُي

 ينل ا جوت ىلع لب « هيف عوُرْشلأ ىلع لب ٠ امو الا لا اب ات م ُمِرْجُمْل
 ا يم تمادام دغ وأ برت نحمي نأ فلا بصح دف يلمع يف اتم ه4 رح الف ؛ هيل

 . يبرأ مانت عيش يف ليحتل نرل تلك ايا لإ ةا « اًهِرْسَب ٰيف
 ينفعنا وف ىم الإ هَل َسِْيَل (قزخ ُرَعْضأ) َهَظْفَل َكاَنُهَو

 لع ُدْوُدْخَم اتهم وهف « وقالطُنأَو متر ْنِم نكي اَمْهم ايُْدلآ ةَفسالف مظعأ يف زك
 « ِةَحَلْصَمْلَاَو ةاّيحلا دودح رخبلا ِةَحُل يف اَهُريِسفَت دْيِدَحْلاَو بشخلأ ّنِم ِدْوُدُحِب ر همنا مغر مرو 3

 ُهَمِلَكَف « ُكاَكَهلآَو قَرعلاَو ُرْبَمْلا رخبلا يف اهنا نِ ُنْوُكَي (قْرَسْلأ) َةَطْفَل نأ اكو
 ةيبحْلا ُةَمِلَكَو ٠ ةهالبلأو هلْفَمْلاَو هَفاَمَحْل عاميجلالآ ف هلت يضخ نب هذ (ةَمَسْلَمْلا) هم

 انجل اَهِئناَعَم ْنِم وك
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 ْيِدْيَأ يف ملقا يوقلا سايل اده ْىَلَعَو 'اداَسَمْلآَو غْيَرلَأَو ت رس نو

 هور يذلا ُتْيِدَحْلآ اَمُهَفَصَو دقو « تاق اَمُهَل سل ناقص لَك يِمالسإلآ خيراتلآ يف نوغئازلآ () د
 م َنْوُنَأْسَي سالا ناك : لاَ ِناَمَيْل نب ةَقْيَدُح ىلإ هس ]۷۰۸6 ۳۱۰۷ : مقرل راسلا
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 ! هللا َلْوُسَر اَي : ْتْلْقَف « عر ذي ذأ احم را نع انآ ثنكو ؛ ٍريَخْلأ نع يك هلآ لوس
 ْلَهَو : ْتْلُق « « ْمَعَت » : لاق ؟ ٌرْش نم رجلا َدْعَب لَهَف < كلا اديب جك مو واج نف
 يكب نذهب مك :  َلاَك ؟ةئَعَم امو : تلق نحت ویو معن ١ : : َلاَق ؟ ربح ْنِم رسل َدْعَب
 بارا لإ هاَعُد « مَعَ » : لاق ؟ رش ْنِم ربحا َكِلَذ دعب لَه : تلف « ُركِنَو ْمُهلِم فرع « يد
 « ايدج نم ْمُه ١ : : لا. نإ مُهْفِص | أ ل اوسر اَي : تلق  اًهْيَفُه وفد اهبل ْمُهَباَجَأ نم :مكَهَج
 ةَعاَمَج ُمَرْلَت » : لام ؟ َكِلَذ َيَِكَرْدَأ نإ نمت امف ١ رثأ َلْوْسَر اَي : تلف « انتسب َنْْملَكتي
 . اهلك قرا كلي لرتغأت :٠ َلاَق ؟ ْماَمِإ ال ٌةَعاَمَج ْمُهَل نكت مل نق : ْتْلُق « ْمُهَماَمِإَو َنْيِمِلْسُمْل

 مقر « ملسم دنع اًضيَأ وهو] ؛ كلذ ىلع تلو ثلا كك نح ِةََجَش لطي تأ لَ
 78 « «دمحأ دنسم ١ ؛ ۳۹۷۹ : مقر « هجام نبأ ؛ ٤٣٤٤ : مقر « دواد وبأ ؛ ۷

 ُتْيِدَحْل یئ [ 9055 7751571915 AY e ANY ,”كال١
 = حالصإلا نؤدن ادن یل مش لوک ۰ كو عمت فرن... نيل رت دز ١ : اق أت oes نعم و e تك



 7 يعفارلا قداص ىفطصم

 اَهيِناَعَم نم ٌةَباَتْكْلاَو « ُتَدَكْمْلا هئناَعَم نم تاكو « أَمْ هينا ْنِم باّتكلا ضْعَب

 .؟ َتْنِهَقَأ : ُْتْيِدَحْلآ ىل َلاَق ؛ ُةَئاَيِخْلَ

 َكَداَر اًركف ُهَتْدِر املك ٌمالك رهف « ةي همالك يف نفل ٍلاَمَجْلا لُمات بجي اذكنم

 َّ دعب دعب هّنكلَلَو . رشا اهدنج يف ؤا ينزف تنر ايست ‹ ىّنْعَم

 لولا ام

 يف زرا يو

 َتْدَدَم ْنِإَو « َفكَو دَح ىَلَع تْفَقَو ْنِإ « ُهَعَم َتْنَأ ام رذق ىَلَع َكَعَم َوُهَ

 ْثَبَع ةَعانص ْنِم ايدل ءاَمَلُب لکل ءار اًمِم ٌءيش دف َسْيَلَو « دات هب تي

 لح ةئيكلا ىلع مايلار ؛ عضو نم عضو جارخيننو + مالكلا بي يت

 ُهَشْيَط شْيطي نال ِكْرَتَو « يِناَعَمْل داوس ريثكت يف ةبغَرلاو ٠ ... ی

 اهن هَل ْتِلَْجَيَو «مظاَقلَأ ٰيناَعم ىَلَع َماَلكْلا ْوَذْحَيَو « هَل َضَرَع ام زا ل جر
 ْمَلَو ناك ُثْيَح ْنِمَو « َرَجَعَو َكَرْذَأ ُثْبَح ْنِم هِيعاَِصِل ُبْلظَيَو ؛ ِهِضاَرْغأ ىَلع اَهُهِرْكتْسَيَو
 هارو  ٌبْلَ ُهَماَرَو ِناَسِل نِ رهف ؛ اَهاَفَح ىلإ ينال ب ريل لبق مَع رهام نكي

 هيف نح و امرأ ايد هلاك دعوُمجَم يف مالك وهو ؛ هلال لج انآ ؛ ُهَءاَرَو « روت

 . ٍفالخِل عشت الق «ةرطفلا نيد ىلع يول اهقنرط يف ةيِضاَم تال ال ٠ ٍةَمِيِطَمْل
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 تیدآ

 . اًهتعيبطب ِةَملَتخُمْلآ ةيناوبَحْلا َنِم ناتو اَمَنِإ ُرْئاَتَتلاَو ٌفالِخْلاَو « رفا اهب عي

 هضْعَب سلاو رشا ىلإ 5 ةلْزاَن َيِهَف ٠ منا ُمِرتْجَتَو هب ْوُذْعَت عاتتلا نوف لع اهمال

 اَناَريْفَأ اًهتاد ىف لبق ال ‹ اهتعْيبطب ٌةَفسّتُمَف ةرطفلا ةّيِناَحْوُر ا « ضْعَب ْنِم لمس

 : اَهُْهَجَو اَهُمْلَع اهو « اًهَُكيُمَو اَهُفْوُرْعَم اهني ئَرْخُأ قرط ْنِم لب مالسإلا قرط نم ال َنْيِمِلْسْمْلِل
 لاتو . . . اَهَتاَيسَو اهتاتسحب ةيئرؤألا بندا : ْمُهّلْوَك ادله نم َّلَعَلَو . اَهتقاَمَحَو اَهُلْفَع اًهئِفَو

 اوف ام ردا لعل دش باربأ ىلإ لب دجاو باب نإ ةوغكلا تسب موج باوك نإ : لوق

 م

 ةا ىلع يق امي ةلاسضينالا هغ دك ةَ لضأب نفع ذأ زو » : قي لزق أت م
 ْنِم ٍدَحاَو ٍلْصَأبْوَكَو كاسيا ْيَأ ٠ ُهْوْدَدَجُي ْنَأ الر هوي نَا كلوا مطب ال اًمم ٍةَمِيِلَسل

 َلوْصأ مري نَمِل بفض عبو عتب مث رجه لضأب صم هاو « ناملار ليَ مي
 هوبي ام ٍلَمْجلع عَ اَهَدحَو يهو « ويبقي كما يف ياع ام غلبو « نمر ادله يف ليال



VEA؛ مْلَقْلا ْيخَو »  

 َّيِهَف « ىَوْفَتلأَو ٌربْلا ىلع َنْواَعَتلا اهنوناقو «.ةّيئاذلآ َقْوَف وللا اَهّلَوَأ ناك ْذِإ « اقالتخأ الو

 . ضْعَب نم ىَلْعَأ هضَْ ُرْيَخْلاَو « ٍرْيَخْلآ ىَِإ ةَدِعاَص

 ةُوقَو ُهيناَحْوُر هلكر « ٌمِيلْعَتَو ئَوْقَتَو ند هلك : لَكَ یَرْجَم يرجي ي مالك

 اذنه َنْوُكَي ْنَأ ٍبْيِجَمْلآ ّنَمْلأ نم نأ - ِِلاَمَجَو رهط ُتْذَحَأ ذق و يل لي هنو« هاي

 ا

 ج ُةَق « ٌهَرق الإ هَل َسْيَلَف ٠ اَهَمَمِئْرَعَو اهَماَظِنَو ةَعيرشلأ م ور ْيِسْفَن يف هَل د ُدجأَف لكي هبْوُْْأ ام
5 rw 1 

 اصلاح « ٍةَمْكَحْلأ ناب انبي ٠ ا لحي ال زفات رن

 َوُهَو كلذ نكي ال َفِيَكَو « اًهِركاَش ْنِمِةَمْتلآ عفْؤَم ةئِمْؤُمْلا سلا ىم اقاَو « ٌرسلأ َصْوُلُخ

 « ٍرَوْخِمْل نامي هنيئا ماعلا ہوتی ١ يخول تال ُملآةمَِعلا حوؤلا أ

 يف هيْمْحَرَو هحالصإب ر وه« محرز حلصُم ي 2 حور « لوح اَمِيَوٍهِسْفَتب هترؤد يه هسقتب ةترودو

 ول مَع امن واخت ماعز ميئامش يف كلر وذل هَر ء اهو ةا خو « ةيئاتنإلا
 ُلآٍناَرُْعِلِسْمَخْلآ ٍتاَراَْلآ عْوُمْجَمَكنِإ : هيف لْيقَل خشب همش

 تأ ےس

 خيراتلأ نم اقّسن ىر 5 ار ا َنِمهَّقَح ُءاَطْعَأَو يک هَخْئِراَت سرد نمو

 ي ل اتت ت م رطل راب وجَوُم 0
 2 1 تر مر ١ كم

 سؤالك م بَ م هم كُل
 . ةاّيَحْلأ نم ئَوْقَأ سمان ىلع ءار رتل

 « اَيْنُدلَأ ل الذ نل اهياةبطأو يشأ وفينا تا ربل نن كلم ني ل

 كلذ نم د ّيِضْرَأل ءاَقَبْلا ْيِناَعَم َقْوَف ٌوُمْسلََو ِبْلَْلآ ]نر ةَمْحَولآ ْيِف الَو

 مُهُتفدَ : ساتل َّنِم ِرْيَغ َنأَش ئاش ْنْوُكَي الف « ِةّداَمْلآ ىلع د ر ناوک تل

 مهتاهج عْيِمَج نِم ُِناَمْنِإلا مسجلا ْمُه هدب وأ بارلا َقْرَف ُءاَيْحَأ ْمُهَو بارلا نن
 و

 اهلك ِةْيِئاَسْنإلآ يف خبرات ميم ُمالَسلآَو ٌةالَّصلآ ِهْيَلَع ناگ دقق كلذبَو ؛ ِعِتاَعَرَنَو ا



 ۷۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 َىلطنأ ١ : لومي لك لأ َلْوُسَر ُتْعِمَس : ل اق اَمُهْنَع هلل يضر رع نب د هلأ ٍدْبَع ْنَع

 ّنِم ُةَرْخَص ْتَرَدَحْناَك « ُهرْلَخَدَف راغ ىلإ َتَْمْلا اوا یخ 3 ذك نام طز

 هلآ اود نأ الإ ةَرْخَصلا ذم نم ميج ال هن : اَُلاَقَف «َراَعْلآ ُمِهيَلَع ْتّدَسَف لجل
 قغ ال ُتْنُكَو « اريك ناخش نار ل ناک ملا : بز دا فيفا عل ر 0"

 ُتْيَلَحَف «٠ « اَماَن ىح اَمهْيَلَع خرأ ْمَلف امي ِءْيَش ِبَلَط يف ْيِب أف “الام الو الها اَمَُلِبَق

 حفلا تلف ؛ الام الر دله الب َب يأ أرك « نما تن اَمُهَقْوْيَغ اَمُهَل

 ْتْنُك نإ مُهّلْلا . اَمُهَقْوبَع اًبِرَسَف اظقيتساف « رجلا قرب تح اَمُهَطاَقِيْسَأ رن يدي ىلع
 اًنيش تَجَرَمْتاَف « ةَرْخَّصلَ هذن ْنَم هيف نحن اَم اَنَع رفق َكِهْجَو َءاَغِتْبَأ َكلَذ ُتْلَعَف

 « ورحل نربط ال
 + ىلإ سالا بأ ثنا مع ثنو يب اق مل : ْرَحآلأ َلاَقَو » : ةي بتلا لاق

 اهنيَطْعأَ يِْئَءاَجَ E هس اهب ٿلا ىح « ئم ٿا اهسفت ْنَع امتد

 : ْتَلاَق اَهْيَلَع ُتْرِدَق اَذِإ تح « ْتَلَعَمَف ! اهسفت َ نيَو ينيب ُيِلْخُت نأ ىَلَع رايد ةو َنِنِرْشع

 يهر اَهْنَع ُتْفَرَصْنَف ٠ اهي عزا ني تْجَرََه | حب الإ مئاَحْلا هَ ذأ كل أ ل

 كج امينا كَ تلعن نك نإ مهلا. اهيطعَأ يذلا بدلا ثر « يل سائلا بح

 . « اهن جرا وهمي ال ملأ ر ريغ ٌةَرْحَّصلَا تج رقبا ! هيف نحن ام اَم اّنَع جفاف

 َرْيَغ ْمُهَرْجَأ يطع َءاَرَجَأ ُتَْجأَتْسأ نإ َمُهّلْلا : ُتِلاَقلا َلاَقَو ١ : ا نبأ لاق

 َدْعَب ناجم 1 لاونألا هن ٹر خ لح ةا زات « َبَهَذَو هَل ْيِذَلأ كرت ٍدَحاَو لُجَر

 يرجأ ّيَلِإ ذأ ! هللا َدْبَع ا : لاف « ٍنْيِح
r5 ت 108  Prdت دمام ما  

 ريس ا + ٌّتلقف نب نيت ل ! أ دبع ای : َلاَقَف ؟ قي َّولَأَو منغلاَو رقبلاو

 و نم

 خرقا كهُجَو َءاَعِتْب كلذ ُتْلَعَف ثك ن مهلا اي ن فر لَ قاتم هلك هلأ ك

 , يراخبلا هاور] . ُتْيِدَحْلأ يهنأ « نر ْوْشْمَي اوج رف < ةرخصلا ِتَجَرَفْلاَف ؛ هيف نحن ام اَنَع

 . 111/417 : مقر ‹ ملسم ؛ ۵٦٤۳و ۲۲۷۲ : مقر

 . اَمُهَلْبَك َتَعاَمَج ْوَأوِلْمَأ نم ادحأ َقْوْبمْلا يقْسَي ال : يأ (01)



 « مَلَقْلا يخَو» ¥0۰

 حرص نب ملكي اَهِْوُفُحَو ةئناَسنلآ ين ُمّلَكَي يَا َرُه اَدَهَأ « يرد ثمّ اتو
 ّنم ورو ناّسنإلآ َنْيَب ام وه ةّينلآ نم ناَسالآو ِناَسْنِإلَأ َنْيَي ام ٌلَعْجَي ويف ةا
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 ‹ اًَهرعش ْنِم رغش ْيِف « ْياَعْلَأ ِناَيبْل اذهب هِناَسِل َْلَع قطب ُةيِناَسْنإلا يه مآ ؟ نيل

 وأ ةو ةَمْيبطلا ةّدش َنْيِباَهَناَسْنِإ ةَعِضاَو « ِزْوُمْدلأ ىلإ دف َةَريشُم « لامل ميف ٌةَيِراَض
 مم

 ص

 لسن يف اهيات ىفتفأ يذلا اهيا ني ةف ' ةّيرْغشلا اًهِتَاَوِر ٌرِصاَتَع َةَمِكحُم
 : ُةَمْكِحْلا يفتح هيرا ٌةرْوُرَضلا رهط اَهِناَْشَأِب لص َنْيِح ةّئناَسْنِإلَا ةَّساَحْلأ

 هذه ذأ يب - ورا نيش خو َو ةَمكحلا رهف اهتاذ ءايَشألآ ِهِذاَهب ُلِصَكت َنْيِج حول

 خرم نائلا لاكي مف در نل لالا ةيياسنإلا ةقيقحلا د ةَررَمُم « ِنْوَكْلأ ةعْيبط يف َكْلِتَو

 . لَبَح نِ حولت امو الو « وقلم نهي هني اًمْيف الو ءضاَرْغَأ نم م ُحَجْنَي امف الو « هن

 ُةَمْحَدلأ َيِهَو « اَهّلك ةَبْذاَكْلا يتتاقَحلأ هذه ىلع ُوُمْسلأ يه لب ؛ هنا ْنِم ُمِظَْنَي اَمِِف الو

 اهْيْمَسْيَف ةَرْهّشلا ْىَلَع ُبِلْقَت نبل ُةَمْحَدلَآَو « ارپ سائلا اَهِيَمَسْيَف ةرثألا ىَلَع ُْبِلْمَت يآ

 حوّل طْبَض يف يهو ؛ ةَّناَمأ أ اكل هيتس عملا ىَلَع ُبِلَْت يتلا ةمخرلاو « هفِع نمثل

 اهي و يلا ألا ساحو « لزثلا طح هر مزي يل ملا ةكاح سارَحْلا نم ِثالَتْل

 . ةُقلآ طح اهب مومي يتلا ِكّلَمَتلا ةَاَحَر « ىَوَهْلآ ظَح

HAE 

ّ 
2 
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 ىلع َةَناَم او ةفع َنِم ّربْلا نأ ثبت رعب يسن ي لذ ئلع 3 ما دیزتو لَ وُ ةناَمَألاَو ةا نم يل نأ تب نرخ نعت نب قي ىلع اسا 1

 َّنَأَو « ِةَناَمَألآَو ةَّمعْلآِب َقَّقَحَتي نأ اقْيِلَخ ناك هبوب ر ْىَلَعَاَشَت ْنَمَف ؛ اَمُهَل ٍساَسْألآك هقالطإ
eو 0 سوا  LH0 0 07  

 لآ م ةَناَمألآ أَو « ِسْفَنلا يف اَمُهَْعِماَجَو اَمُهْكاَسِم يه ريل نامل نم َةَفِعْل

 ف ضخ نم یتش امنت ريع ء ةذجاو حل اج نه 0

 ةَيناَسْنإلآ ةَمْحّولَأ ْنَأَو « اهم اَبَبَس اهم ٌبَبَس ٌوُجَي ضْعَبِ قرط اهضْعَب و « ِةَلَِمْلاَو ناسا

 ُتْحْلَ َرْهَو « وْيَوَبَأل دولا نم اد ب, ل اه یوا ىلا قولا اقدر ىج نبل

 َُهَو « ةئاسثإلل ناسنإلا نم هُم « صحا فحل أآ َوُهَو « عيَبْيَحِل ٌبَحْمْلأ َنِم مث « ٌصاَخْل

 ٍتاَجرَدَك ٌتاَجَرَد يهو ؛ ةَرْيِرعْلآَو ٍةَجاَحْلا َّنِم ةَتِجْلُمْلا هبا ٍرْيَمِبَو ِهمْوُمُعب اََلْظُم بحل

 . ٍلقَعْلا ىلإ ةبغ يخول لإ قيال نيو« وخلا ىلإ هاجس لإ هو اهبل
- 

 عطل هاما دولا به ؟ اهنم ٌماَوْنَأ اهب اَمَه « ةَناَمألآ وه ةَلْيِضَمْلأ لامك ماد ام َُّنِإ مث
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te A Mf ككل o E ةكسك ىف عا يك s1 يهر « ىلاَعلَأ ٍقلخْلأ ةئامأ ةثلالآو « ميركل ٍبلقلا ةنامأ ٌبِحُمْلا ةَمِعَو « بدأتْمْل 
 يف ِلَحَدَو « ُبْلَقْلآَو ُمِبَطْلآ اَهنْوناَقِل عض ْدَقَو الإ اتباث اقلخ نوت ْنَل اهل ٠ ّنُماَمْسَ ر هس او e سار ر ر م قل - 2 ٣

 هم 85 ار 2 م سار وو ناس ا هوم كم هر

 ََكاَعْلَأ ةَيِناَسْنِإلَل ةتامألأ يه ةفَسلفْلا هذله يف ةلماكلا هناَمَألَاَف ۽ مركو ُبَدَالا اًهِباَبْسَأ
71 

 م ذأ « بأ نم ٍصْخَش لك صال ِةئياَسْنِإلا نود «وتاهج دا نم ِءرَمْلآِب ةلصَتْملأ

 . بحْلا ُدَي ةيامنإ يد نمََأ يج يت دزو ر

 ؛ كلذ اهرغش نف يامن

 ا ْنِم يلع صرح ام امن 3 3 ا کا یک یلص و لوا اماكن

 - م

 ةَدرْمْتْمْلأ ٠ ارسل غزل ةد تي نم قلم : ْيَأ٠ اعم ذأ اهيل :
 ِناَسْنِإلَآ ةَمْحَر َيِهَو « اهب الإ اَدْبَع لل حري ال تل ةّيواَمَّسلأ ة ٍةَعْيبَطلَأب < « اًهتاذب هيوم يعم م 0 >2 2-5 ا سو ساس 2
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 . هاذا فك هتنواعمو ا تاك نم اغار ٠ هغر مانا یی : ىا TB هب 2 22 ت “5 03

 د حلي ال « ذآ َدْنِع ُنْيَدلأ يه سفتلا يف َةَمْحَّولَآ هذن نأ ْئَلَع ٌصَنلأَك ُتْيِدَحْلاَو
 ء ةَلرْتَمْلا ذهب تناك ادو ؛ ؛ اني لغت يفت نِ الذَع الو افرض لقب الو « ارق
 هدو لم يف 0 ٍقحلآو وَلا نم ناَنإلا لع فرن ا

1 

e 

 اا ف مرج 0 لضم لحل نم ل ا

 َناَكَف « حز ُنْيِقَس هاب هَنْوُفِصَي يذل ٍلاَمْلآ ٍةَمْحَر يف ٌرُمُسلأ ةياهن َلَعَج فيك ْرظْنَو
7 

 َكَل رَ ادو ؛ هِحْوُر ٍضْمَب نم ُمِلَخْنَي لب « هلام ٍضْعَب نم هريل اهِبِف جرح ال َناَسْنإلآ
 هع مد رم 2

 نف يه ةَِئاَزلأ َّنَأَو « ذحألآ َنْوُد ِءاَطَعْلا يف حبلا ةّيئاَسْإلآ َةَداَعَسلأ نأ : ئَرخُأ َةَفَسْلَ
 جنت رع الإ مزعل ام ؛ قالخألا ٌةَفَسْلف وْيَلِإ ْتَهَتْنَأ ام رخ كلَ ؛ اَلا َنْوُد ذخألا

 بهت نا دْوُجْوْلَأ يف ف اهيو اِلاَمَك تهم ناک ْتَلْولْخأَو ْتَجْضَن اَذِإ ْىََح « اَهُداَوَمِ

 نف بيس اهني ةدالحْا وه لإ نكي مل هفت ىلع والحل ٍتَكَسْنَأ يه ادق ؛ اهتوالح
2 



 لف يف يف بنجتلا نيول اذن امج مدل مح ل لكل

 : لوفي كي شأ َلْوْسَر ّعمَس هَ ان هلع هللا يضر ة

 ؛ اًمهيقارت ب ىلإ اًمهِيِدَت ْنِم « ٍدْيِدَح ْنِم نا اَمِهْيَلَع ¿
 9 2 1 1 هر 1 ل 2 1 8 0 وو

 لجبل ا اَمأَو ءا وقعت قاب يف تح ولج لع تو ذأ تس ال قي الك قفا

 . ئهتنأ . « مست اله اَهُعّسَوُي وهف ء اًهَتاَكَم ِةَقَلَح لك تفز الإ ايش * قف ن

 ء ۲۵٤١ : مقر « يئاسنلا ؛ 1١7١ : مقر « ملسم ؛ ۵۷۹۷ 25919 « ۱٤٤٤ : مقر « يراخبلا]
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 م م ةاَضْميْسَأَو ر اًدوُمِج ابتلا ٌدَشَأ نم َّيِهَف ( نانا يف ٍةَمْحَّولََو ريل

 يب طي لعلب هلا د كلذ مو ٠ اتذارفأد ةسنرتلا يشق فالح اخرا

 سلا طلاع ین عت تمت ازت ال ۽ کب 2 لطم أ أونا نف نت
 داير اَهَضاَر َقاَقنِإلآَو دوج هس َمّرلَأ ْنَمَ ميركل يلا فيلا نط اتك وم
 لَ حلا اًمأ : هوختَو عاَرّصلآ يف ةو نامو دنيا لاا ٍلَصَمْلا م رک ل
 . رسي الو ُبِيِجَتْسَت يو طي ل منش ةدماج اهب كلو نیل كلب نفقا

 1 ؛ ِثْيِدَحْلأ ف ام عبا نِ ادله « ىِتاَرَثلا ىلإ ٌيِدّْهلأ َنِم َةَبجْلا َلَعَج ْدَقَو

 وس ٍرذ ىلع امه ٠ « ليلا هيرَكلا كلذ نف يش « دتا ارْرَص نع قُم ره ٍناَسْنِإ
 ركل شي « ّدَحْل اذه ِءاَرَو ْنِم ْمَبَسَو دار اَمْيِف ُتْراَقَتلآ اَمَّنَِو ؛ جالا هله ني

 ادق ءّر أ ر يطع لع دوا اإ هر ديرب » َرْهَف لْيْحَبلأ اَمَأ « ناسا '
 زدَحْلَأ هيج بج عسي نم نیا امي ني ركل بلة ني قو ارا خم تو

 لَك اهرب ره « ٌةَكِساَمَتُم ٌةَيصْمَتْسُم يه « اَهِناَكَم يف اهتاقلح نم ٍةَمَلَح لک ٿف

 لك دل
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 ؟ ِهِحَضْوَأَو نالا ٍرَهْظَأ يف َيِمَو ُةَمَسْلَملا ىد فيكو ؛ جحا ُهّجَوََت فيك ىرت الأ
 اًذنَم اهسفت ٍفْضَو ْنِم ةَمِلاَب - تقطن يه ل ةّيسْفَتلآ اهقئاقد ْيِف لي بلا ةي ُبَسْحُت ْلَهَو
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 اَهَاَرَل ضزألا ِتاَمُل لك ىلإ لَن وَل ْفْضَو ُدْمَي َرْهَو ؟ ِِعاَدنإَو ّنَمْلا لاَمَج ْنِم ْمَكبَمْل
 ه1 ملل تيس ا ەر 2 : 7

 « نْيْغَأ ةثالب َنْوُكَي نلف « ُهُيِكَرَت فلي ال : ِهسْفَن ِناَسْنإلاَك اَهِعْيِمَج ىف َناَكَلَو « اًعْيِمَج

 ! جول دالب يف الو Shakesp¢41° َرْيِبْسكش دالب یف ال

 رم َلْيق املاک ذئتْيح ةزح ُهاَرَيَسَق « هباّدآو اًَنِرْصَع ٍةَفَسْلَفب مجري نأ بج لكي انين مك نِ

 يا َهئاَيَح : ةَرضاَللأ راَمْزألاَك َيِفَسْلَمْل وزش يف ُاََتَسَو ؛ ثلا مق نم یر

 ىف ساّئلأ طالع « دلها یف نَمّرلَ طالغأ اهب حص ةت ةّمَئاَق ناس ُُفِرْعَتَو 2 روت

 َنآلآ ساتلو « اًهِلاَمْطَأ ىلع مالا ِناَنَحَك ِناَنَحب ةئيِكسِمْلآ ةّيرَسَْلا ْىَلَع فري هُدِجَتَو ؛ مهنَمَر
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 ب ملأ امو . . . ٌنِناَيْبِص رفات ْيِف ْمُهَف ٠ “ما ْتَباَع لاقطَالاک

 البلو < ا ُفالتئالآو 3 موشيطل ٌةَمُكَحْلَاَو 2 ْمِِداَدنيْسال

 2 م اا
 ةريغصلا بؤلقلا هذه اَياَضَق لكل َنوُناَقْلآ َوُه ٍريبكْلآ اَهِْلَق ْناََحَ

 َوُه ةاَدآلآ مالا بْيدألا َنَأَو « ةيناَسْنلآ هْيِناَعَمَو < ِيَفيَقَحَو بألا ِةَفَسْلَف يف ابنك دقو

 امراَرسأب ةيزاَسْنإلا ُسْمتلآ َوُه بْيدَألآ َمْلِع َنَأَو ١ طق ْناَسْنإلآ وه هريو « ينزكلا نانا

 نم ُهْعِضْوَمَف َكِلَذِلَو ؛ يتلا لإ ٍةَهجَنْمْلا اًهِراَرْس أب ةَعيَطلاَو « ةعْبطلأ ىلإ ةَهجّتم 41
 م 2

 سنا َحيِحَْت فلكم بولا أَو - زارسألا يسال لَك ني اهو ةر مضَم ابل

 مث « ٍتاَرْوُرَّصلأ مبا ىلع اهب سب ام اَهَصالْخِإَو « اَهْنَع ربوزلا يفت ةّيزاسْنإل
 ىلإ اهب َوُمشلاَو « ةف ذل نع هيلا يفت « دزُجولا يف ةئياسنإلا ةرخفلا حيض
 . “قوق ىلإ اًمِئاَحَو « ِقْوَف ىم « قوق

 ْنِم هَتْذَحَأَو « اَنْحَرشَو انب اَم ىلع يك يلا مالک تربَتعآَو « َلاَقَمْل اذه َتْرَبَدَت اذ

 ْنم اهب ام َتْأَرْبتْسَأَو :رتاعمو طال لإ َتْرَظَنَو « هْيِف شيعن ْيِذْلَأ ٍرْضَعْلآ َنِمَو ِهِرْضَع

 اَذَم ٍةَمَسْأَمِل امن دَ هيف اَم ُرثَكَأَو ء ۱۹۳۲ س زومت /ويلوي ٍرْهَش ِفطَتْقُم ين لاقل اده رش (1)
 . مام دله يفيض ٍرخآ يف هلآ َءاش نإ ُوُدضَي بات يف اِئالاََم لك ْعَمْجَتَسَو ؛ ٍلْصَْلا
 دْنَع یس دقو . ٠ فورم لوق ٠ هبات یني َناَك هبَسَْأَو : [نابْرْعْلَأ ُديِعَس َوُه ُلِئاَقْلاَو] ْتْلُق

 ْنِم ' ماَمْج هَر  رظنأَو « ِءْْجْلآ اًذنَم ْيِن ةَلاَقَمْآ هلم نرس دَفَو « « مّلَقْلآ ْيْحَو » بالا اذهب

 ١ 00 عفا لأ ةاََح ١ اًنباَتِك
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 يف ةقيقح لك نأ َتْمِلَعَو ‹ كب ّرَم يذلا ٍلئوأتلَأ َنِم ميلا كاته ام ٍلثمب نفل ٌصصاَون
 سام ساب د 2 07

 رت ْمَل َكِلَذ َتْعَمَج اَذِإ - يصح يف الاَمَج أ أ و رر لإ كلت نوت

 نال ؛ بید عا ره ة « حلصُم ُمَظْعَأَو يب

 . ٍناَسْنِإ ْحَظْعَأ كلذ لكي وهو < اغا او عب هع يبدل هَ

 ميلا اهِصِئاَصَح لك الملأ حوؤلا َكَْ ري هاف يف َوُه غالبا هذه ي عل
 نم جرحي كو مالك ىَرَت اَذِلَو « ضألا ذلَه ىلع ٌنِناَحْوُ هلآ ُدْوْجُوْلَ اَهْيَلِ ُجاَنْحَي يتلا

 2 يح َرْهَو ٠ يضمن ال هرب كلَ َوُمَو « هل ُلاَقُي ام ويف ڏجاَو ٍرْضَع لكف « ِنامرلا ٍدْوُدُ

 جَو َْلَع للا َوُه ام َضضاَيْلآ ىر امك اهْنِم مْجَو لع نرل وه امّنأَكَو « اه ِةاَحْلأب
 . . ّيِرَسَبْلا سجل نم ةفئاط

 نِ املأ يلا اينذلا ينو « لَم يهو ٬وييڍَح يف زنا نفل ادله يف تر اذ

 َكْلَي ىلإ َكِلَد ْنِم هربت ام لَك درو « ملكا َنِم ةرداَتلآ ةا ةعطقلا فيلا خبرا

 ْتَعِنص ٌةَئْيِضُم يضم ٌةَعْمَش َوُه غلب لك نأ ذئتيح َنَمَلْعتْلَ ٠ ضزألا خيرات ىلع ِةديدَجْلا حول

 الاَمَجَو ارو رول أ هَداَم ايف ْتَقِلُح نيتلآ ٍسْمّشلآ ِهِذَم ٍبناَجِب « الاَمَجَو ارو رول هدام ا

 , ملخلاَ نياتي ا5 ؛ نبع يذ ل زا انهو نْيَيَع ْيِذِل رون اه « ةّوَُو َةاََحَو
 ْنَع َةَمْلُظلأ َدَرَط ْدَق اَدنَهَو « ٌةَيناَد ةَمْلّظلآ لوح نم ٌءْوَض َكلَذَو « ِةَقْيقَحْلاَك ٌحِصْفُي ادله

 . رولا حرر َوُه ْيِناَنلََو < ذذ الب دوت لوألا ؛ الا فضي ىلإ انألآ فضي

 رون ُرِعاَّشلآ ُمَهْفَي اَمَك « ي ُهْباَحْصَأ اهب ُهْمَهْفَي ناك لأ ةَفيرَطلآ يه ابار ْيِف َكْلِت
 ةَْيَهْل سَو « ةَّلاَحْلأَو سنا نمو ‹ ِناَكَمْلَأَو ِناَمَّزلَأ نم ٍناَعَمِب ِفِيَص َهَلْيَل يف رَمَقْل

 ةَقْيَقَسْلا يأ « ٌةَداَي ارو دل هيَ ء ضْرَألآَو ِءاَمّسلآ َنِمَو « ٍرْكِفْلَو نَا َنِمَو ٠ ٍلْكَشلََ

 اًباَجْعِإ ّنَمْلآ َمَم ّنَمْلَأ ةفس فساد معاك هم ازا ةَيِرَطلا زاهر « اههسْفَت لَ ب متت ام

 هيلو نم اوج رخو زات مهرصع نم اًوُعلْسْنَأ تح 6 َةَعاَطَو اًداّيَقْنَأَو احر

 َفْبرصت ُهَعَم َنْيِفَّرِصم ار ْوُحَبْصَأَو ٠ ناتا ُهَقَرَع باڌجنآ ٌدَشَأ عْيلإ اَوُيَدَجْنَأَو ٠ ْمِهِعِئاَبَطَو
 ريثأتب انف ْنَملَي ضررا رب ريثأت نأكو ْمُهْسْفَْأ ْتَداَعَو « ٍصاَخْشَألآ َفِئِرْصَت ال ِثداَوَحْلآ



 بنده ىعفارلأ قداص ىفطصم

 ْثَعَج ر ٠ نأ ذو امك لب ناق هدف اک ا ترکی ال اع و بحس يف ُلَسْفْبَم ِءاَمَسل
 نذل اد اه عض اأو « یوم وا اند نع تال میو

 ٌرفأن هِي يل مهو اَمنَك موق كلوا َِلْمُجْلا آبو صب لک لَو

 را ر و قلك نأ ذنب لإ يرث نو يا یار نإ اوّل

 أ هوم باميلا يف ْمُهَل ُهْبِرْضَي يذلا لمل ادب ْمُهل لكي اجر نم كيه
 سوم وهو ةي هللا ٍلْوْسَر یل اًنوكش : لانا يضر ٌثَرَألآ نب باب ْنَعَف « ُْوُبراَقُي
 لجل ناك » : َلاَق ؟ ا هلآ ْوْعْدَت الأ ؟ اتل ْرِصْنَتْسَت الأ : الف ٠ + ةيفكلا لل يف هةر

5-9 
 م

 نياي قش وسر ىلع عصف راشنولاب جم بف لَمْ صضذألا يف رح مک ابق ْنَمْيف

 اَمَو ٍبَصَع وأ مظَع نم همخَل َنْوُد ام ٍدْيِدَحْلآ ٍطاَمْمأِب طفي « وند ْنَع َكِلَذ هُدُصَي او
 ؛ 1144 : مقر ؛ دواد ربأ ؛ 5947 23881 « 5711 : مقر « يراخبلا] . « ويد ْنَع كِل هدي

 . [۲11۷۵ 16854 50881 : مقر « ؟دمحأ دنسم)

 م هو

 ْئِف ْتَلَرَتَف اًضْعَب اًهضْعَب ُدْشَي ْتَءاَجَف نوكأ ل وف ْتَعَمَتْجأ ول هن « اذه اَي زنا

 لِيَ اَدلَم ْنِم َمْضَوْل اًذلَم الإ تَعِضُو امل اَت ترقب َنِمْؤمْلا سز النخل مالكلا نم ةا

 ىلع لمت ُرِهاَظَو « هيحّلَو يلا ِناَسْنإلآ مط ْيِف ٍراَشْنِْلآ ِناَنْسَأَو ٍرِْماَسَمْل ٍطاَشْمأب

 ناََبْلَو ةَعالبْلا لك ةا َرُهَو « ِءِرِهاَظ نِم بَجْعَأ اطا هَل َنكلَلَو « بجعل نم تيار ا

 اًمْظَع هناي ِءايوفَّألَآ كيلوا نِم عري الو لكا ال َدْيِدَحْلأ نأ ل دنر امنَِف « نايل وح
 ةطْلسملا ةمؤملا حول ق هن دم ذأ هلم اقبح لأي دنَِح وه لب «ابَصَعَو اخو
 اهلي ٍبَصَمْلاَو مخّللاَو مطَمْلا يف ُدِندَحْلا ومي « ةّرجنُمْلا هِذَه ٌمَتْصَ هوُ اًهيشج ىل
 ! ُهَرْيَّصَو ُهَدَلَجَو هتد لذت اَهَِّكلَو « ةاَيَحْلآ

 ٍزاَجْعِإو ينال نفل عاَدبإ نم بف يوطنَي هلي ممالك يف ٍليْمّتلا َنِم َءاَج ا لکو

 انهما نأ مذلاو ظنا َنِمِدَقَح ترت تن اإ كس ال ىح « ِءاَمَلُيْلا هود توفي اَم

 . اًضْيَأ ةايَحْلأ اهّنأِل «يِه امم ْعَدْبَأ اهَتكَلَو ُهَعالبْلا يه : عوَسْلا ىف ةايكلأ ةَعالَبَع يش ىه



Y0ا مَلَعْلا حو  

e 
 : ؛ تقصو لاوخ لَ ينسوا لور دنع هدأت تدك كم ركل يبل اذنه نا ٌْيبَح تاو

 ديد شل ملأ يف يحول هيلع ُلَْي هَ ذلو : اهْنَع هلأ يضر ُةَِئاَع ْتَلاَف « ِثْيِدَحْلا بنك

 17878 :مقر ءملسم ؛۲۲۱۵ :؟ :مقر «يراخبلا] ..اًهَرعُدَّصضقَتيل هيب نو هلع مصفف درا

 حا ناك اَم ُهَدَحَأَف : ْتَلاَ اَهْنَع ١ 415١[ 17551 : مقر « يراخبلا] را ني ْيِفَو

 . ِتاَش موي ْيِف َقَرَعْلا نم ِناَمْجْلآ لم ُهْنَح ردح هئ تح ِءاَحَربْل نم

 ٠111898 : مقر « ملسم ؛ 4095 ۰ ۳۸۳۲ : مقر « يراخبلا] تبا نب ِدْيَز ُبْيِدَح ْيِفَو

 نأ فح تح َيَلَع تلتف . يِذِحَف ىلع هدو « كي للا ٍلْوُسَر لع لجو زعل رنا
 . يِذَخَف ضر

 : ٌرَمْعِل لاَ نح ]۱۱۸۰ :مقر «ملسم ۱ نر ۰ يراخلا أ نب نن تو نهر

 ت ا لکت قو ا ت د د 20 دي ا نأ

 الاب تريل يعل نول د نرد ازكي عشا لح هي أ ل د
 لَو 0 نجا الو رف يعول ذل يف اكرام ال 4 اَمَدْحَو حولا يغ اکرن اَ اًهَقْوَف ام یل

 همْسجب دْوُدحَمْل هدْوُجُو ُرْيَغ رخآ دوج يب لل ققحتيف فح « ّىَحْلَ ةاَيَح ْنِم ٌءْيَش هب لص
 ےک

2 
 ىَرُق نم ِةعْيبَطلا ِدْوُدَح َءاَرَو ام لإ ةّيِض اي ةّيضْألا ب اجلا ويله نيويغوو جرو ؛ 0315ج

 . هَ حوا ام ئَع ودق رعب من ِنْوَكْل حُْر ْنَع قي كليو ؛ ب بْيَغْلَأ

 sos ا 7 ا 4 رب و تسول كم ىلا وهم عرس عمر رار
 راک هح ور ن نَا ىلع عطاَق َناَهْرُب - نه ثداك هذخف نأ نم ٍتباث نب دير هفصو اَمَو

E 0-2 3567 2  ِ o HANE or oa 03ةاَيَحْلَأ ُفئاَطَو ىقبتو حْوُرلاِب فخ 14 5200 اع ووش ني حرتشت غ1 1 2: 2  

1 

 اًمَّنِإَو « 27« زاجغعالا ةاَرْسَأ ١ اًياتك یف هللأ 2 نإ هضم هَل هلق < ينل نع ماكل د ددصب

 ف يف مْ ا امّا هل صَل زاهجلا كلَ ةبهإلا تيما هذه نأ َْلَع لد نأ دير

 )١( نايرُعْلا ديِعَس . « ٌيِعفاَرلأ ةاَبَح » اتا رظنآ .



 Voy يعفارلآ قداص ىفطصم

 هذه ىلع َنْيَيرَمِبَعْلا ذاَذْنَأ نم ْمَهِلُمْلا َنِإَف ؛ اند ِءاَعَلُب لك ْنَع َراَتْمآ اهبو « ةا تعال
eKهيت 2 1 روو تياس م لوم <« يس 8 ور 7 52  

 نم اًينَّذلَأ تثرَو ام عد اذلَه ٍضْعَب ْيِفَو « تيار يذل اذنه ضعي هلي اَمْعلَْي اَمَنِإ ضْرألآ

 اًهتمكحمل ! ُءاَمَّسْلآ ْمُهُراَْخَت ْنَم اهب رم هئم عضم وم يف ة دام خالا ني َنأكَو « ناي وُ

 هذه نم هب اًوُصْخ اَمِل « َيِناَسْنِإلا مالَكْلا ئَمْسَأ َوُه َنييرَمِبعْلآ 0 ناک إو ‹ اًهَماَهْلِإَو

 . اهلك ةَيزاَسْنإلآ ماهلِإ يف ربك َوُم اًمم ربكألا باب نم َمَرَج لَو ْنْوَكَي ل هَ نق « ةا

 « احلا َةَعْنَص نب ق امي يلا ناک جزم ىلع ا د هنايب ناک دال ةَوَمْلَ هَل

 لصف « اهعنص ويف متصف « ظْفّللا ىلإ سلا م ُةاَيَحْل َدَتْمَت نأ يمل نالا ُةَفَسْلَ امنو

 اهعماس زأ اهنراف دنع ليحتل ويدلك ن اط يه اهلا ذأ هاك ن لا ابو

 ِدْوجْوْلَ ٍلْمَحِل ليسوا َوُه َوْه نفل نالا ؛ كارذإلآ رَوص ْنِم ٍةَرْوَص يف ةاّيَحْل َنِم ةَعطق

 ُلَوَوُي َكِلَدِبَو « ةّيناَسْنإلا سْفَنلَأ يف َرَحآ اَقلَخ هَقْلَخَو < ِعِضاَوَم ٍْيَغ حضارم يف هَتَرثْعَبَو

 ؛174١7 :مقر «يذمرتلا 4077! 5147 :مقر «يراخبلا 1 « اًرخسأ ِناَيبْل نم َّنِإ » : للي هلو

 : مقر 24 كلام أطوم 7 ؟0104 ٤٩۳۷ 2611409171١ : مقر 4 دمحأ دنسم » +۵۰۰۷ :مقر «دوادوبأ
 سرع

 ىلع ّيصتلاَك ُثْيِدَحْلاَم ءُدّلك نايل ل .ُرْخَّسلآ وه ِناَيَبْلا نم اَعْوَن َلَعَج ؛ 6

 و كس وه انف ِناَيبْلأ نم نل : : لاق هنأ ٠ نمل نايل » ب مْوَيل ت ولآ ٌةََسْلَمْلا هيم ام

 رو .٠
 نغم اَدئَهَو ؛ ُدُفْدَصتَو ُهُريئأَتَ ِرْحّسل ا ُبَجَع هلو ةاهشألا وبي ةْعَللا ىف سفّتلا لَمَع نم

 نْوُكَي لوألا َكِلَذِبَو , ِثِيِدَحْلَأ ٍرْيِسْفَت يء وامام لک کت م ُرَكْذُي الو « ٌدَحَأ هَْلِإ تي مل ع ص

 ب ا : رس لع عرقا تاقا انك ىه اقصاه.« قاقحلب
 .نْوُكَت ال وذل اهنرؤصق ؛ ةدجاَر رم طلت هَ اصلا ةَمِلَكلآَو « اَهْنَع ربما ةقيِحلِل قطن

 رولا اه َىَقْلَأ اَمّنأك ِءْيِضْمْلأ اَهاَنْعَم ْنَع ةفشكلُم َةَحْن : رص الإ

 ذجت ال ادم عمو ٠ لؤي و ني ملو لَم الو كي ا هل مناط رد
 يف اَكْيناَعَمَو ٍظاَفْلَألآ نيب ا6 نأكل ی ر5 فرن زا مینا ذب از ی



 VoA ١ مَنَ یخو «

 اَهاَوَقِب هيف ِةَلِماَع ةَعْيبَط ىلع مالكلاب قين قلت ةغالبلا هذه أك وأ < داریم مايو مخالب لک
2 

 تەم 0
 أ ئَرَت امك هيف ْءْيِجَت يذلا ُبيَِرَتْلا َوُه ُلْيِمَجْلآ اهم « ةتباثلآ ةبئاّدلأ ا

 ا

 « اتاَذ يف تدر لَ بويع ٍةقََِح ارب َكّنَأِل لْيِمَج لَمَع ءار هم َتْنَأَق ؛ ِهرْهَزَو هقرَو

 ّمُث ؛ انف َوُه ام رَ ٍءْيشل عضْوَم هيف سيلف ‹ ىه كلذك اهنأ اهتاذ ْيِف اَهداَرفْنَأ ىَنْعَمَو

 ين نين ل ةيعلا د ؛ جملا ينا حضؤلا كي يف تسلا ريت ةو زا نأ ست ال
 ع

22 

 ْنِم اًيساك التم رج

2 

 رنا 210111117 لآ. . ةعيلا يف دزنا: زك ل يلا لي

 هَل َنْوُيِلْجَتْسَيَو ركفلل نوع رسب ذإ ماتم لث رم ناين ملكا نم لميا
 انُهَو ٌيِطْفَلل عْيدَبْلا اَنهْلَهَف ٠ « ظاَملالاب ظاَقْلَأْلا ةَعاَنص لَهَا ُلَمْفَي اَمَك هيف نْوَمَمَسْيو ا

 اجرو ةَعاَنص لإ اَمَهَءاَرَو لئاَط لَو 4 ُيِرْكَفْل قبلا ,

 ىلع الإ هنايب َنْوُكَي نلف « ةَدْيِدَجْلآ اًيِناَعَمِل ةداَم لب « ةيحْلآ َنِم اًمْسق يل ناك تم
 ولك كي رق غشو وو اعمر اسضؤو ٠ امج كل لسو ع

03 0 4 

 2 3 TE e ا ا
 مالكا نو عوج ام ارق رقت كنف « وتقيفحَو هرس يف م دو هيل هين نأ دْيِرن ّنْعَم انهو

 م ۶
 « ٌبْحلآَو ء وازم ي ن مالكا هلق ف امم ٍمَلاَمْلا ءا ةَ يف يص ام هيف ُبِْصُن الف ي يول

 ؛ هب الإ ُمْوُفَت ال الو هلم ةنم وخت ال : منجل يف يلَقْلاَك سالا ةعالب يف وهو « عيل ٍلاَمجَ

 طش ىه َةاَرَمْلَأ نأ اَمَك « ٌيِناَسْنِإل بألا ٌرطش اَهَدْحَو ََأَْمْل ْيِف َمالَكْل َدجت تح

 تر چ َفْضَوْلأ تومي ام ْتءاَج هيناََب ت املك لإ ضاَرْخَلا ذم نف ال هل فرغ الو « ةيزاتنإلا

 سما

 ص

 اهتغالب هجو یف ههظَي , ةلالدلأ یف ةَرِهاظ 5 نْسْحْل ٰيف ةَيهاَتَسُم ةَقَُدلَأَو ٍلاَمَجْلَآ نم
 5 « ٍرْئراَوَمْلآِب اقفر » : ِءاَستلآ ِفهِلْوَمك ؛ رَمَحْلآَو ِءاَّيَحْلآ ِةَعْيبَط ْنِم ِءاَرْذَعْلا هجو ٰيف ٌرَهظَي اَم 5

 ص
 طو ٌةاَسَك دقو دير نب ةّماَسال ُهلْوَقَو «[۲۳۲۳ :مقر ملسم 45١44 :مقر «يراخبلا] ۳ م و رس 1 هم - # :

 مور 2 2

 ٍلِطاَب َسِيَل لكلا نأ ُهاَْعَم « لعاب لكلا نإ اًملألا أ رعاش « 00ءاطع هتيغ ؛ ُلْوَق َكِلَذ ْنِم )1(

 25 . تاتا يلا لَك باب نم * يرِْفْلا عنا » يف الم لَمْ

3 

 17 31 م
 طلا ىَلِإ بسب اَم فيو قي ارو اق د ایر اشن قر رم باث ْنِم بوَ : ٍفاَقلأٌمَضِ )۲) رب موو رش م وعم »برع 0
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 ۷04 يعفارلأ قداص ىفطصم

 2517194 : مقر ءكدمحأ دنسم ]١ « اًهماظع َّمَجَح فص نأ ُفاَحَأ ١ : ُهَتَأَرْمَأ اًهاَسَكَق

 : ةَمِلَكْلا هذلَه حرش يف ٌيض هَل فيرس Jl [AY : مقر ٠  دئاوزلا عمجم +1

 1 نيكل مح لسا ؛ نجلا ْىَصْلَت اهرب ةبطبقلأ نأ ُداَرُملأَو ؛ راعي ِهَذلَمَو

 ِهْذَه َريِداَعَم اهبل ُرِظاَتلآ ُفِرْعَيَف « ِنْيَدِحَمْلآَو ِنْيَدَصَعْلا مخل نم ُدَتْشَي اَمَو « ِنْيْقداَرلأَو

 ُماَلَسلَو ٌةالّصلأ ْيَلَع اَهَلَعَجَف « ميل تكمل , رظخَلل ِةَرِهاّظلَك َنْوُكَت َْنَح « ِءاَضْعَأل
 ٍتاَراَبِعْلا نسخا نم هِذلَمَو ؛ اب َرَتَتْسأ اَمَع رخل . اَهقلَحاَمِل اولا لاحم ِذَِ

 نو ما : لوق يف باَطَحْلآ ُنْب ُرَمُع ْئَمَر ٍضَرَعلآ اَدنَهِلَو « تعمل اذه ْنَع
 أ هيي ثنا ُلْوُسَر ناکف ۱ ره سر۰ فیت لإ لإ نيا

 بف َكَّلَس اَمّنِإَُهَعِبَت ْنَمَو ٤ َْنْعَمْلأ ادله ةرذع

 ةغالبلأ ٍتاَرِجْعُم ْنِم وه ارس ِثْيِدَحْلَأ ِةَراَبِع يف ّنِكلَو « ٌنَسَح مالك اَذنَمَو ال

 ن الو  اَهيضاَس ملكا هذه يف نَا َقَقَح ومآ ىلع « فيلا هيل دته مك ذولا
 فص ْنَأ فاحأ : ْنْقَي مَ ُماَلَسلَو ٌءالَصلا يلع ُهَّنِإَف « ململ یاب ماعلا ِءاَمَلُب نم ايل نَا

 ِهِيْجَح ْيِف ِءاَضْعَألا مْحَل َداَرْمْلآ َن نأ ّعَم « اًهِماَظِع َّمجَح : لاق لب

 ۽ يتايتلآ اذنه يف ةأزملآ ؛باَسغأ» زو 3إ « بتألاب وئشلا نم هت كلذ دينك
 8 هع ام

 بؤثلا تخت 9 ءاضغألا ( ُةطْفَلَو 3 َِفَرلَأب هبْشَأ ٍلِماَكْل بدل يف وه < ضرْعَمْل اَذنَهبَو 4

 ىلإ يموت يهو . هحزش ٰيف ُئِضَرلآ اَهَدَع يتلا يه ةَرييك ةّييهذ ِرّوُص ىلإ هبت ضتيألا قيقَرلآ
 مَع يوللا باجل َبَرَضَو : َكِلَذ لك ن لب بلا رم ٠ اَهِناَرَو نم ئَرخُأ ٍرَوُص
 لك ْنِم ٌةَريِمْلا ةيعبَطلا طفل اَنأِل « ماظل ١ ِةَمِلَكب َءاَجَو .. . ٍةَرِفاَسلَأ يِناَعَمْلآ هذه

 ّيَحْلا يف نك ْذِإ ءاَضَرَغ لمحت الو < ئتخَم ريت الو ٠ يول نا لبق ال « عر

 باَّشلآ يِفَو ؛ ي انه يِ لب جلا ٍليوَجْل ٰيِنَو ؛ ُنصَحَأ اده يِ لب « تملا
 ىَلَع ُراَجَمْلاَف « ماظيلاب الإ ُمْوُقَت ال ُءاضغألاَو . حصو ادم ْيِف يه ب ۽ مَرَهلاَر

 يا ي اغلا «



 داك بكت

 دطَمْلا مدفعي يذلا . هنم ُةَمَدَقَمُمْلا ُهُعوُوْفَوهلِئاَوأ : ليلا هاوو « لآ هاو يضنت
75 
 . داَدتْمالأ ضْعَب ة ةَدَتْمُمْلَأ اًهَقاَنْع أ نم عا

 : ُماَلَسلأَو َةالَصلأ ْيَلَع َلاَقَق ءةّرخآلا َءاَشِعْلا ْنَّلَصِي تع : ٌلْجَر ُهَلأَس ذو لوقو

 . 59006: مقر« « دمحأ دنسم 21 . <« وار لك نع ليلا الم اإ

 : مقر « يراخبلا] . 1 َمِفَتْرَت ىح ةاَلّصلآ اوُرُخأف سلا ُبِجاَح َمّلَط اَذِإ » : لوقو

 . ]۸۲۸ : مقر ء ملسم ؛ ۳

 اَمْيَف َتْسَلَأ : ُهَل َلاَقَق ٠ عرّرلا يف هر َندأتْسآ جلا ٍلْهَأ ْنِم الجر نإ » : ُهُلْوَقَو

 ةواَوتْساَو نابت فْرَطلأ ردا ر : َلاَق ؛ َعَرْرَأ ْنأ بح يكل ! ىب : َلاَق ؟ تْفش

 أ[ لاما َناَكَف ُهُداَصْحِبْسأَو

 :Noe مقر

 « َجَرَخ مث اهْنِم برش « ارپ لر ١ شعلا يلع شاف يشم لر اکی ١ : لَو

 ًالَمَق ! ْيِب ْمَلَب ْيِذَلآ َلْئِم اذنه علب دَمَل : َلاَقَف « شّطَعلا نم , ىلا ْلُكأي ُثهْلَي بَ اَ

 : اوْلاَق هل رفق ! هَل هللأ رشف ؛ َبْلَكْلا ىَقَسَف يقر 4 ء ديف هكَسْمَأ مث مح

 . يراخبلا] . « ٌرْجَأ ِةَبْطَر ِدبَك لك ْيِف : لا ؟ ارا مهبل نف اكل دَ ! أ لز ا

 « ۸10۷ : مقر « ( دمحأ دنسم » ؟ ۰ : مقر « دواد وبأ ؛ 737144 : مقر « ملسم ؛ "5957 : مقر

CL 
 عك دمحأ دسم ؛ ۷١1۹ 2 ۳۳۴۸ : مقر « يراخبلا] . ؛

 و

 لم يف الإ ةي هالك يف يي ال َكِلَذ حم َوُمَو « ردا ٍدَبْلا ٌنَمْلَأ ّنم ُهوْحَنَو اذه

 و م ل ع طق وک ا او ٠ لا تاي باق 5 یار

 هركي اَم ْىَلَع ليل « ٌبْحْلأَو ٍلاَمَجْلَاَو ةَعْيبطلا ٍبْضَو ّنَف نم ةَيوتلآ ِةَغالَب

 َنْيقِرْسَتْسُمْل ةلهج ىلع ةلفَعلأ ههبشن امم كلذ ُوْسَنَو ٌةَجاَدَسَو ٌةَواَدَب : ُلَْقَيَو « هْيِفْجَتْمَي وأ

 داتا ب يللا نَع َكِلَذ فتن امنو ؛ ؛ اتات ''!ةَلَهَجَو يا اتص نم موك يف نم

 نأ ال ةيناَسْنإلا يدمي نأ لمع - "”هعضْوَم ف ُهاَنْطَسب امك -ُهَل يِ ال نوک ُهْنَع رغما

 «ِةلهَج » : مالدي« َلُج ٠ : تاعا مظنش يف 0(
ae 

 « ٍنآٍزَمْلا زاَجْعِإ * اًباتك (0)



 ۷٦۱ ياا ا ينس

 نو ؛ مالل ٍةَعاَنِص ْيِف ُنْسْحَياَم ال < ؛ ِلََعلأ يف ُبِجَي اَم ىلع اَهَّلُدَي ْنَأَو « اَهَل َنّيَرُي
 ا

 ئقنقحْلا مْيَشلآ َوُه لايَحْلاَو . وب َْهْلَِل لمَ ل وي راس قت نلقي
A 8سما ل 4 كو تى اھ رس رس 84 ع صار 2  

 « ةعباث ةقيقح اَدَبأ نك ال هنأ اًذَه ْئَئْعَمَو « طق وب رثأتلاو ٍلاَعفئالآ ٍةَعاَس يف سلا دنع

 . ةقْيقَحْلا َْلَع اًبذَك الإ ن دزی

 يبن وه لب ؛ اَهْنِم َيِلْمتْسَيل سيل ةَعْيبطلأب اص : سالا ِءاَغَلُي ْنِم ِءِْيَغَك َسِيَل ةا وه مَ

 ُهَتماَستْبَأ اَيْنُدلآ ىف هل ِةَماَسِتْبَأ ٌرخآ تناك ْدَقَو ؛ اف لذا نزا اتتع لم ل

 ْيِف اًبكَسْنُم < 2 ْيَدَي ّنْيَب ةَمِئاَك اَهِلاَمَجَو ةَئِمْؤُمْلَ ٍرمَمَتلأ ةَراَهطل 0 الل

 ْيِف اَم ُهِبْشُي امم ام ىلع ِهِنْبَع هيَ يف وكل وذنب امن نان لَكَ . رولا حُر اترا
 ا

 2 فرو

 ايلا ب بر اف لم دبي "اهتاَلَص یف ْعْشاَخْلآ َىَلَصُمْلآ هَر اَم ّلُكَف سف

 ! ُكَساَمَتَي اَم ٌدِيِرَعُ 2 اطبخ هاري ُداَكَي هرکس ْيِف ُناَرْكَّسلأُهآَر اَم لَكَ « ِنْيَدلأ ّنِم وخت َْلَع

 1 مَ « ةتزاببلا ٍبيِلاَسَألآ ةَقيرَط َْلَع ٌبْحْلآَو ٍلاَمَجْلآَو ةعيبَطلا نْصَو يف مالكا َّنِإ م

 حزب ني هو ٠ يشاع ةر ذأ رع نتبع نم ويف دال ذإ ٠ مالخألا نب تاب ر
 522 © صر هم سا رام 2 5 e ر

 ةَقيَقَحب ّيناَسْنإلآ رؤعشلا ةيوقت هب ُداَرُي اليثْمت ناك ام الإ « هرمأ يف لايخلل غزت ال .وْبلِإ

 لكي دِلْوَفَكَو  ويَيْمَأ نم كب رم اَمُك « ةَظِعْوَمْلاَو داشزإلآ ب
 ر ر را

 بود ئَرَي َرِجاَمْلآ َنِإَو « وْيَلَع َمَقَي نأ ُفاَحَي ٍلَبَج َتْحَن ڏع دعاق هن ازد طري مؤ نإ

 هريسْفَت ْنِم دجاَو تن ام ملأ مالك اًذلَمَو 04 : مقر « يراخبلا] « ! همنا ْىَلَع ّرَم ِباَيَذَك

1 
 اک 2

 َكّْلِتَو « اًَهِرْوُعش يِف تبك رول ّنم ٌةّساَح هناك  يتيقرلآ اهِساَسْحِإب َةئِمْؤُمْلا سئل

 . بار َنِم ةساَح « هناك ظيِلَعْلا اَهِساَسْحِب هر َرِجاَقْلا ُسْفَتل

 نيالا مؤ ناك اذإ ىح « ويف نوت ذا فق يال محو يف خوي لَم نع رخام ذأ ٠ تأ ع 00(

 َقَرَو ُهَهْجَو ناك مبا وهو ايل ظني ةرجحلا تس يي م ينل تنك هالا يف ترص ْمَُ
 ع رغب زب صحف ؛ 38 نیلا في حقل نب ٠ نتن نأ اتمه « كحل دي كبت مث « فحم

 اوُعَنَأ نأ : ي لأ اَنيلِإ ر داَضأَف < ةالَّصلا ْىَلِإ جراح لكي لأ نأ َّنَطَو ‹ فصلا َلصَيِل ِْيبقَع

 . 11319 : مقر ملم ا ا۲ : مقر ٠ يراخبلا] مبوب نِ يو « ثلا یزو  ْمُكئاَلَص

 يف َنْوُناَرت ال » : مالَسلاَو ةالَصلا ِْيَلَع لوف ئئعَمْلا ادله وخت يف َةقَقَدلآ ةلْيمَجْلَأ ٍتاَمِلَكْلا نم (5)

 6 + قر لسم ٠٠٠ : مقر , يراخبلا] . « ! َةالَّصلآ ُمُْرَظَتْنأ اَم ةالَص



 « ملقلا خو » ۷1۲

 مهي ٍلَبَج ةكَرحب سحب نأ - ُهَيونذ هركدي فْضَوْلا اًددَم ْمَمْسَي يذلا ُنِمْؤُمْلآ ُداَكَيَو

 َرْوُرُم رُمت دوس ْطَقُت هلايَح يف يه ادق هوڏ ُهَُكَذُي هْعَمْسَيَف رج اقل امأ « ولع ليتم علق

 جو ...٠ قامه ل نأ ىلع ترطب نت ناتق وپ نجلا إن هم َسْيَل « باَبُذلَ

 انآ ٠ رنوضصنلا يف ٍلاَمَجْلا هتم َكِلَدَو مق ذأ يَ ند هنأ ىلع ومي ٌباَيَذلَأ

 و فقَي ذكي مل فلآ ِةَبَصَق ىَلَع عفو اَذِإَف « ّمَلَأَو تبث نْيَعْل ا ا لع مكون

1 
 ل ا

 . ةَرْورُم

  ٍلّيَخَممْلا رطْلَم ال ِنقِبَتْسُمْلا ٌرَطْنَمَو « نمل ةي ةيآ ال ةَمْكَحْلأ ةيآ ايب َيِنلأ رظن يف نوكأ

 ْنْوَكَي ال ءاَيْشَأ ةرکو َءاَيشَأ مدل َمّرَح َكِلَدِبَو « ِناَسْنِإلِل لالا ُهَداَم ال هلل هَ ةّيِدْوُبعْلأ ةداَمَو

 طنب اَمَنِإ هلال ء ّبُحْلآَو َيِقْيِسْوُمْلاَو ِرْئوْصَملاَو رشا نم بؤُرَض ْيِف « اف اَهِرْيعب نفل
 اهلك هذلَمَو ؛ اَمَلأَو دلو مر ابجاوو « اًيَتآَو اًرضاَحَو « اًعْمَجَو ادحاَو ِناَسْنِإلل

 « قالطإلا لجأ نم لإ نف دق ال نقلا أ نح ىَلَع « ٍدْيَمْلا ٍلْجَأ ْنِم الإ اًهِيف قالطإ ال
 ماض ا ںیہ

5-7 
 هم © ل ا 9 ع

 ٌةاَيحْلآ ذلو ٠ هُيَرْحَو دْزَمْلآ ظَح فلا ساَسأَو « اَهْدوُيُفَو ةَعاَمَجْلَأ ظَح ِنْيَدلَأ ٌساَسأَو

 يم يف رهط وتل تاك اذ « لاب تلك نإ د اتا برت وح ين خت ١

 . ٍدحاَو ٍناَسْنِإ ُرْمَع ُء اهنا هلك ِنْوَكْلا يف تَحَبْص . ٍضاقِيْنأَو لالحنأ

 ليو , نطلب بش بلا يخل رت هيل و 7 ل 2 0
 ئف ام لكل ّيئمْلآ ریو ا يف الاَمَجَو اًناَرْشِإَو اًوُهُر اَهُدَسَأ َرُه ْيَأ . . . اف رمح ُنْرّلل

 هذه اًهَجِزاَمُت َنْيح ةّيِوَقْلأ ة ةاَيَحْلأ نأ دكت اَنْسَلَو < سمت ِتاَوَهشَو ٍلاَمَجْلَاَو ٌبُحْلآَو ةَأْرَمْل

 اهب نعت ال ةاَيَحْلآ كَل « عام اَهِيفَو « ُقَنْوَر اَهَل ُنْوْكَيَو اطاَسَنَو اُحَرَم بسحب نوفل

 نْوُكي امي بوش نرل للم قاع نِ دع الق . . . اَهَرْمَخ ئستخَت اهنا نم الإ َكِلَذَك

 « ةَسِاَي اهبل ر تّلاَحَأَو ودك باَعش يف ركل تعلن اذِإ ِرْمحْلآ بق قع نب يول منجا
 نب ضي مب يَ ام یف ذاتغالا َسْيَلَق ؛ ممل خيرات نم د ريك ِراَوطَأ يف حقو اک

0 

3 

1 N 

 ا

 اَهُمَعاَس تاج تم ٍةَمْوُمحَمْلا بقال نشل لب « اهايح ّنَ واه ةِئاَرلأ ةَعاَسلأ ِرْيِئَ تاه رس
 ةاّيَحْلل َداَرَأ ن ْنَأ ىَلَع ذر ْمَل َكِلَذ ْنِم هرو َمّرَح امف ٌمالْسِإلآَف ۽ اهِالَه نف و اًهِناَرْحَأب يقابل

 . اًهراَحيْنَأ روص ْنِم ٌةَرْوُص رقي الل « ايمن نا

| 



 فلن يعفارلا قداص ىفطصم

 م ما لس ر
 الف « اُلاَمْعَأَو َةَفِطاَعَو َةَعتِرَش اَهَرِِرْفَتَو ةيئاَسْنإلآ ٍقِئاَقَحْل َءاَشْنِإ هِلَمَع ربك ناك ْنَمَو 010

 لع اهي اسس لآ ياخوي ِئاَقَحْلأ كلي هي مَن هلع ربا يذلا ريغ ف ناک مرج
 وه اَذلَهَو ؛ دقي دطت ةَءاَس ىلع بكل ةَ سالا نَلَع اهن عقاولاب كفن « اهو رع

 . ٍرعّشلآ ِلَمَع ربك
 هح هلي رقي . ىتنملا ادله يف للا عطفك « وحزم الإ مالكم ال يق وس اًهلَعَو

 ل ٍةَعِِبَطلَاِب ْلِصَنَي : سالا امم نم هر سل ف يآ نإ انآ الا: هْنِطاَب نم

 ل ٌضَي هلآ ادله يَ عمو و . انف يلم ٌيَِرَألا اَمِرَدْصَمي ْلِصُم ْلَسْرُم ي وه لب ٠ ان
 اء زج نيتي ننال نا تك رکنا ل بورت ريا لأ

 : َنِم هرج مهن ؛ كلل يهم َريَغ مسجلا سارح ْتَناَك دل ؛ وِتَقْيَح ىلع ٍنْوَكْلأ نم

 ىلإ ٌةريكُم ةد هلك وهف ءرممجأب ِنرَكلا مْهَنب الإ مي ر ام اداس امهم نر

 . رسا ٍلاَصّنالآ َرْيَغ ايش ةَوبملَآ ٍتَسْيَلَو « دُ الو ْيِهّتْنَي ال ام

 وڪي هلال ريع َسِبَل ڙضاَح َوُه « سائلا نم ِناَسْنِإ يف ْنْرْكَي يلا ٌرِضاَحْلاَو
9 

 « ةيِناَمْل ةر ةاَيَحْلا ٍضاَرْغَأ لَك ُهْئِمَو ٠ َسْفَتلأ يري يذل غيل نم وهف ٠ تشير
 ّنِم َوُهَف ٠ ٍةَعْيبَطل ٍفَرَسَو ىلا عبر نم َُدْنِرْجَت وه يلي ایت ىَلَع ہلا عب ًءاَط ناک اًَدنَهِلَو

 ص

 و
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 قبطي الو ٍدَحَأِل َنْدَل ام باَبلآ اله ْيِف هو « ُهَتاَحْبْس رشا قالب ُقْلَخَم هئو سايل و
٤ 

 يف ثآ مباع ْنَع اَمِئاَد َتَحِنَي نأ ةَيِدَحَو ُهلِئاَمشَو هر م ريس اري ْنَم ىلع ُبجَيَو ٠ ُدَحَأ  #2ص یر

 ر سو لا اج تل < هز اك لكم ريس 0 ر هي

 اَهَقَْلَعَو ذأ توک اص اها او ارض 4ک روث نك دو اهخنرا نأ يرتب

 . ةاّيَحْلأ د داوَمْل ءاَمَسلأ يف سمسا قلعت ٠ ةايَحْلا َيِناَعَمل خيراتلا ْيِف

 ِتاَذَلب دْوُدْسَم رْوُمُشلا نم باج ْيِف سفتلا ٌرْصَح يه اَمَّنِإ ٌحِلاَضَمْلاَو ٍتاَوَهّشلآ نإ
 يف يف قناتي تدعم الْ اَمَك رهف هست ِناَسْنإلا ف ِناَسْنإل ضرع لعبت َسْيِساَحَأَو ٍمْوُمُهَو

 ةَقيِرَط ٠ اهييَعِب ةَقْيِرَطلأ ذل ىلع هصْخش 1 م الْ ْنَأ َكِلَذ لك نم درب « اهل راټخالآ



 V٤ ١ ملقلا يو «

 و م62 وع 7 dl r مسام و و .2 مار لكل
 يف ٌرصَحنت الو « صخشب دخت ال اَهَنأل ‹ نّوكلا قئاقح هلم ٌرْخَْسَت اذلهبو ... وهَيدعَم

 هيا 8 ا ظلم 0
 ٍنْوَكْلأ اًذلَم ِراَدَقِم ْيِف َرُهَف ءومشج ٍتاّذَلَو ُهَمْسِج ةَيناَسْنإلآ هُدْوُدُح تناك نم لکو « حا
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 ٍةَعْيبَطلا َبْيْاَكَأَو هَّمْسِج ديل إو ٤ هرب بارو هرب مب اهلك ضرألا ّنِم ِدْوُدَْحَمْل ِتِيَمْلَأَك

 ؛ ُهَراَرْسَأَو توكل فری نلف ِهِذاَم ذج مل اَِإَو قا حولا دجَي ْنَل ةو « هيلع
 ْنِإَو هساَسْحإ ُةَوْهَس لمف هت ْنِمَو « ُبْوُدْكَمْلا ُهَوَسْمْلا ُنْيَّضلأ ُرِضاَصْلآ َوُهَف ادم َدَقَف ادو
 هيون ناك ْنِإَو « لاَيَح ةَوْهَشَو « ْيَلَع اَمَبَلُم َناَك ْنِإَو هِرظَن ُةَرْهْشَو « اًعْوُدْخَم ناک

 ِثْيِدَحْلآَو ِنآَرقْلآ ِةَمْل يف َْمَسُمْل َوْه داخلا ُبْوُذْكَمْلا ُهَوَسْحْلآ يصل ٌرِضاَحْلاَو « ُدْوّزلََ
 َنْوَكْلأ َّنْيَيَو اهن ام ْئَعَوَو « اَهَتقْبَعَح َكَرْدَأَو هحؤُرل ُناَسْنإل َمَسْنَأ اَذِإَف ؛ « ادلب »

 ص
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  Sarمث هو و << م دج هيرو r رت رعب هر ت
 ؛ زذا ةر نإ منج د ْوُدُح ْئطَخَتَو « ِهِلاَمْعَأ يف ةبواَمَسلأ َحْوُدلآ هذدَم ُنَّمَحُي دَحَأو

 - ع 0 I ocr Tonal nif os روا رع و رک
 ىَهَنُم يف ِناَبَمِلَك اَمُهَف ١ ةّرخآلا ب ِثْيِدَحْلاَو ناَرَمْلا ةغل يف َّمَسَمْلا وه هلك اذلهف

 ةرخلآ هه ناك ْنَم » : هبط يف ةا لوق ُلَوَوُي كلذ ْئَلَعَو ؛ ِةَفَسلَفْلاَو نقلا نم م عادل
 قرف اَيْندلآ هَ ناك ْنَمَو ؛ ةَمغاَر يهو ايْنذلآ هننأو « دبلف يف هاتغ لَعَجَو « ُهَلْمَْش هلآ حَمَج
 مرر م : مقر « هجام نبا] . هَل بيك ام ال ندلآ نم هتي ه أَو « ويئْيَع َنْيَب هَرَقف لعجو « هرم أ هنأ

 *1١١8[. : مقر « ٩ دمحأ دلسم + 0

 َتْيَأَر ‹ لْيوأَتلا كلذ ىلع اَهَْهّجَوَو كَل اَْفَصَو امي ٍتاَمِلَكْا هذه َتْرَسَق اَذِإ َتْنَأَو
 « دْيَمَّلَع هلآ 2 لي نع لإ“ : للك ِهِلْوَف رس َتْكَرْدَأَو . يضف ال اَهِيناَعَم َبْياَجَع

 ْلَمجَي نوكأ يت ئاَقَحل اَهْنٌداَمُمَو ةَيناَسْنِإلا ٍتاذل | عامنا ١ 1: مقر ٠ ؟ دمحأ دنس ل

 ىنْعَم نعل ٌلَعْجَيَو ؛ ةايحلأ موه لع قَّرغُم هم ريغ اًعِمَتْجُم ءهسفت ِنْوَكْلَأك َناَسْنإل
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 و لا لع تقل ا كم اکا ی دان كلا ولو ؛ هدام ال

 هذه ْيِفَو ؛ لق يف ئتغملا ادم ذل ني اليل نيد غلب امل ؛ برْغَمْلا يف ْرْيكَو ٍقِرْشَمْل

 ؛ ةَرْيْغَص ٌةَرْوُرَض الإ ْتَسْيَلَو اهليصخت ْيِف سالا ُكّلهَي تل ٌةَضْئرَعْل اينُدلآ ٌحِبْضَت ةَلاَحْل

 ُةَكلاَم َيِهَو اَهُماَعْرِإ َوُه اَذَهَو هَل َرْطَخ ال امم اًهِوْحَنَو ِتاَمْيَقْلَو بوث يف ْنْوُكَت دَ

 يف ُمِعاَنلآ ُقْيقَدلأ ْمَضْوُي ٍلْخْنْمْلاَك ُسْفَتلَ ِتَحَبَبْصَأ هحْوُر ْنَع ناَسْنإلآ قاض اَذِإَف .٠ ِكَوَلُمْل
 1 ص 0 و ا

 ص لمْعَت َيِهَف « ٍرْففْلا تمم اهيتيَع نيب عضوو ٠ ايش ُهْنِم ُكِسْمُي الَو هلك كسب هنم جرح



 ۷1٥ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ُةدقفَ « اهي حص يتلا ةنِرطلا ىلع اًح لَمْ داك اإ ؛ ادب لنت الو ٠ ناب

 ...fl َتْمِهَقأ » . وبكت ِتاَد ْنِمِوْيَلَع َُّلعُم مرج ال

 ناك « وسْفتي ال برب اًدْوُدْحَم « اهب الصم ٠ ةقبقَحلا مم اًكِواَسَتم چ یل َناَك اَمَلَو
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 يذلا ٍلَيَفَتْسُمْلا ىلإ لماكلآ َيِناَسْنإلآ ُهاَْعَمِب اَدَْمُم « هيف خت ام ٍرضاَح نی اجراخ َكِلَذِل
 ت

 ْنِمَو ؛ ؛ ويعبر يل وه تقلي ال ِءاَمْسَألا ضْحَب يف اًِتعْيَطِب نحت د هرصخت امف « ةاَيَحْلأ َءاَرَو

 لاد اَمَو « بَرْشَمْلآَو ٍمَمطَمْلاَو ِلاَمَجْلَأَو عاتمْلاَو معلو ةَيلجْلاَو ئَتِغْلا فاَصْوَأ َكلَذ

 ٍةَجاَحْلا ةهج ب نم سالا ارل الهم « ئَرْجَمْلآ ادد ئَرَج امو « اَاَعَم لم نم َةَعِيطل

 « ٍلاَيَخْلأ بْن زاك مآ عوني اکی موي قبضو موكاَذإ فض ناک ؛ ديف مطَمْلاَو هَل

 ُهْنَع لَنا ةيحات نم َكِلَذ یئ ريف فل يآ امَأ ٠ ْمِهِفاَصَْأ نوف ْمُهفاَصْوَ َكِلَد نم ٌءْيِجَنُ

 رخآف <« اَمْهَرهطََو نيَرطتلا ىغا لإ ٍةميظَمْلا جؤر ةع ظن ا ناك ذإ ! لع ومش

 أدت ُةيزاَسْنإلآ ُهْنَع ُرَج ْرَجْعَت اَمَو « ةقيقَحْلأو ةعْيبطلل َوُه وكاَرْذإ نَوَ ِةَعْيِبَطلأَ ةَقْيَمَحْلل اتكارذإ

 . ةا هم

 كارد امنو حْوُ عاص تبن ل ِاَمَك ىلع ِنيِماَرَبْلا ئَوْقأ نم نق « ادله ْىَلَعَو

 ْذِإ ؛ ايف ْمُه ُمَدَحَأَمُذُحأَي ملو ؛ البلا حتي امك نول يف طك م هلآ - نوكأ قتاقحل وئام

 . نيَعْلاَو راو بلَقْلا بذاك نِ هلك ثا
 و

 بذكلا ِنْوْناَق يف اَمأ ٠ ىه امك يهو ءاّيشألا ا لك يه ءاَيشألا ّنَأ ةَقيقَحْلا ِنْوُناَق َيِفَو م لكس 0 50 2 2 مار ول 1 “ولا : تامو مام ەس قه عم

 فديو ٤ أ[ ِءايشألا َةَمظَع ةايَحْلَأ ىلإ ٌففْيِضُي ام و مف امج نم اًندلآ بنحب ع . اخت اكو « اهل تأ ةا ام يه اهل ايلا
9 2 

 ْيِف ُنْوُكَي « ويح لإ خألآ قرط ٠ َمألآَو بألا يب َوُه يذلا دحاَوْل انتر يف ي ةبناسْنإلا

 ادم ٍلاَمَج ْنِم اًنيْسَحِبَو « ٌةََوَمَو ةَمْحَر نلف َنْيَ مّدلآ يف َوُه امك يجول نيب اًيندلأ

 لَعَجَيَو « َيِناَسنلآ ودرج نِ يقفل هي 1ك ؛ دس تح لإ الآ ییا
 ر 2 0 o و 0 ر

 هذه ةَقيقَحْل عسي تح ٌرْبكَي لاري ال مث « ربي مث اهب رکی ؛ بقل ةر اهلك لئاضفلا
LK 

 ا ديك هلأ 8 ئربكلا ِةَمِلَكْل



 شر
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 « ةءاَرقْلا ماكحأب ُهنْدَوَجَو اظن هلك نارمل ُتْعَمَج ر يس ْنِم ةّرْشاَعْلا ئِف ُتْنَك

 ةاضقْلا َرْيبَك هللا ُهَمِحَر بأ ناكو (ةَرْيحْبْلا ةَمِصاَع : رْوُهْنَمَد) ِةنْيِرَم يف ذِئَمْوَي نحو
 ر لا دعأ و 201 تلج 0 ْنْمِو ٠ ٍميلْفِإلآ ادم ٰيِف َنْيَيِعْرَّشْل ے۴ س م مَ ےس ےس يو gs 1-5 مامون

 ءاضقنأ َدْعَب رطفلا ِدْيع َةلْيَل الإ هح هربت الف دجشَملآ لذي ؛ َناَضَمَر ٍرهَش نم ةَريخألا مايألا

 « ٍدِلاَحْلا تعم اماه
 « هِرْكفَو ِهِلَمَع ْيِف ةايَحْلأ ٌرْيْغُيَو ! ِةَرِئاَّسل ماّيألا ىلع ٍفقاَوْلآ َلاَلْطِإ اًينُدلأ ْىَلَع م

 ُلْخَدَيَو « هَل رتب لق ةضزألا نيعتلا بايو لع نت الق ىضزألا باث رف

 ٍةدجاَو ركب ٍعْيمَجلل ء ِءْوَلْمَمْلا ِناَكَمْلآ يف ُمقَتْسَيَو ٠ ِسْفَتلأ ديف رثكأ نم ٍرّرَكُملأ نرل يف یف

 ىلإ َوْعْدَمْل « ِءْوْضَوْلآِب حْرَرل َبْطَرْمْلا َعْرَتلأ اًذنَه لإ سالا َنِم یر ال مث ؛ دكت ١

 « يللا يِناَعَمْلآ رْيَغِل مَضْخَيِل هعوكر يف َيَِحْنمْلا « ةّيِماّسلآ وَلا ةَوْعَدِب ٍدِجْسَمْل لوم

 . مَظْعَألا الجل ئَتْعَم َكِردْيِل بر ْيَدَي َّنْيَب َدِجاَّسل

 ئازلآ ىلإ ٌرظْني طو . ّنَحْل ةاَنْعَمِ لِصَتَيَو دعو | أَي كاته + صَل
7 03 
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 هون الآ ف ةا كون ان ؟ هنأ ةدابِل مان نيل نالا ذم ُةَمْكَح يه امو

 ٍةَمِيِهَب يف ال ٍناَسْنِإ يف هنأ دل عارب يف ّيِرَسَبْلا بْلَقل

e 3% 0 1 

 يِنظقيأ .خألا يلا فوج يف اك امل ؛ دلا يف يأ دلع ثي هليل تبق

 ركل َناَك اعلم ؛ هتاف ىلع َوُه ليو رخَقلا ةالَصل الصل ُْتأَضَوَف ينَرَمأ هت « رْوُحَتلِل
 و ساس رك هر مو ر 00

 َكَلَو « ضْرَألاَو ٍتاَومَّسلآ ُرْوُن َتْنَأ ؛ ةنحلا كل مهلا » : روما اَلا

 « ضزألاَو ِتاَوْمَّسلآ ُنْيَر َتْنَأ ؛ ٌدْيَحْلأ كلو « يضزألاَو تاوده تن ؛ دنا

 َكْنِمَو ُنَحْلآ َتْنَأ ؛ َنِهْيَلَع ْنَمَو هيف ْنَمَو ٍضْرَألآَو ِتاَومَسلأ ُماَيِق ت تأ ؛

 ةنسلا ءم ۱۹۳۷ طابش /رياربف ١ = ه ۱۳۵۵ ةنس ةدعقلا وذ ٠۹ « ۱۸۷ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ۳۔١ ١ : تاحفصلا « ةسماخلا

5 e e معمل 

 . نايزُمْلا ديوس ! هِتَرِخآ ٍباَوْبَأ ىَلَع وهو هب روا راج بعل ن ذأ هلالي هتم َلْبَق اَهَشْنَأ ()



 فن يعفارلأ قداص ىفطصم

 (ةَكَدلأ) اَهَتْوّجَسُي ْيِيَلأ ة ةيلعلا كلت ْنِم اَنْرَدَحْنَأَف < َدِجْسَمْل نوبي م ركل َلَبْفأَو

 لک یف « تزل لاعب ءاَصم ٍدهعْلآ كلذ نف هامل تاك . العلا رشت الج اتسلج 1َجَو

 ٌءْوْضلأ ال ِءْوُّضلَأ يِناَعَم ضب هناك اًصْيِصَب صبي الض افا ايف رولا شتي هلام بينت

 « وَجْلآ يف يضم م ٌقْوُقُش اهنا حَوْلَ ٠ « هكر ترب مُلا لوقا وذل تاق ب فت

 فبعض ريس اَهّنأَك ةَملَطْلَأ يف ودب . ةلْيمَجْلأ َُراَرْسَأ فشكت نكلو لْيَللَأ فشخ الق

 نم اَهِئْوَص يف ُدَتْمَت َنيَعْلآ نأ الإ نفل ر رشق امف يي الو هيل یوي ضياع تعمل
 ع

 رس ْنَع فش رس اتاك ١ رْوُظَْمْل أ ٍريَع ىلإ رؤظْنَمْلا

 سابو يللا مِفاَطأ ين َلَعشلأ هئاقل أب يللا َلاَمَج مب مولا ٍرَطَْمَك رم اهل َناَكَ
 هناك ةاّيحْلاب ُرْمْشَي ٍرَحّسلآ َتْفَو ٍدِجْسَمْلا يف ُسِلاَجْلا َناَكَف ؛ بارلا تز مالّطلا

 نم جرحي ريس يذلا ُلوهْجمْلا كلذ لوح يرو « مال اياب نالا يف نوو وم
 هنرن ٤ ٍدجْسَمْل حور اهي : اًيكسنم هُاَمْعَأ هَل فشن نار ولآ مالا ادله ْيِفَو ؛ دَخَلَ

 «هساَرَح يف اًعيَِتْجُم « سفت ىلإ اًمِجِاَر اًعِداَو دام رق انف نيش يباح ٌةَلاَح

 ناك وا « راها هلع ء ءيضُب ام ٍناَطْلُس ْنِم جرح هلاک هبل ر وم ْيَلَع اًسکَعْنُم « هِتاَمِصِ ادرفْلَم

 ٍضرألا ِناَوْلَأ ىَلَع ويف ثَسَمَط ذق ةَمْلُظلا كلِ

 يرن اًرْوُعَش « ٍءّضلأ ٍلَوَأب مالطا رخآ ٍطالتخأ دنع ٍشبَمْلا كلذ يف ِرْجَفلآب رع م
 ةر « يدي نب تل هَ ع هب خس قر تاع ليت تلت دف کلا أَ
 استتفم ٠ ةَمخرلأب اًءْوُدْيَم هيدا ْنَم َراَهَتلآ لوا ٍرْجَفْلَأ عَم هوؤاَج اَمَّنَاَكَو . ةظْلَع نم

 ذب َوُم ادق « ٌيِناَسْنإل رتب ُيِواَمَّسْلأ رول هيف ئَقَتْلا ٍسْفَلأ ٌرِعاَش ناك اَذِإَف « ٍلاَمَجْلأب

 . رجفلأ تحت هحْوُر يف
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 يف مولا هَل ُلْيِداَتَمْلأَو ؛ جلا َرَج يف ختو َةَعاّسلا كلت اَدَبَأ ئنأ ال

 « َنْوُسِلاَج ْنِساَتلأَو « ٌبُْحْلأ ٍرطاَوَخ َساَعِتْرَآ اَهْيِف شمترت ٌجُرْسلأ كلو « ِكلَقْلأ َنِم اًهِطاَنَم

 رظَن يف ءاّيْشألا ِتَمَهْبَتْسأ ْدَقَو ؛ بلف ُمْوُدُم ِناَسْنِإ لك لوح ْنِمَو « ْمهَحاَوُر
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 ُهاَنْعَمَو هم َرْه يذل ُهاتْخَم ِءْيَش لكل نويَ ٠ ٍسْتلا يف ُيِناَحْرُوْلا ساَسْحِإلآ اَهَسَبَِل نمل

 . ٌليَخَتَمْلا رطل ىلاي امك ٌيِرْعَسلا ُلاَمَجْلا هيف قلي « هئم َسْبَل يذل
52 

 َتَعَبْنَأ دقو َةَعاَسلآ كلت اَدَبأ ' ئَسْنَأ ال
 هر كل 2 ےک ري ص

 ةفدس ىش ٠ ْمْيْحَر رغ ُتْوَص ٍدِجْسَمْل ٌرَج ٰيف

 : لخّتلآ ةَرْوُس رخآ ْنِم ِتاّيآلأ هذه ُلَثرُيَوْعَو َيِلاَعْلا يتفألا تخت تحت ٍسَرَجْل ِنيِنَر ِلْغِم يف ليّ

 نمير رم او لا ها وحول كوز وك 5 و
 اص د

 0 رص تر شا © تیبا 2
 ا حرص

 ت و ف كال ةو الش ولاي

 : تايآلا /لحنلا ةروس 3] 4 9 تونس م نذار أوقَنأ َنِلأ عم عم هللا نإ © ڪتب روسی مه

 . ٥-1۲4]
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 ويا , رطل بزل زف قل كِلْمَي ام منَ ُهَتْوَص ُكِلْمَي ءىراَقْلآ اًذئَه َناَكَو
 ۶ 2 2 مورو ¢

 E نع ُتْوّصلآ اَذلَم اَهرَسَ 3 امم َعَدْبأب

 5 ديت لام يف هيو اهُيِواَجي را 2 رَمَمْلا ٍلاَمَج يف اَهيوُلْسُأِب ةَعيبطلآ هت
2 

7 

 اه

 ص رس يسم ت 2 م 0 ر oe a* o س 1 و 1 ب
 « ةّوَقْلآ ةقر نيبو لا وف مهي ءتان يف ٍبْيِجَع بيرت ىلع ُهنْوَص ناك

 ي ر سا ی اخت لع ی ہا نرحل اًيِناَحْوُر ابارطضآ ُبِرْطْضَيَو

 نش ىلإ ئهلإلآ مالكا اهب هب ُلَوَحَتيَو « بقا يفر ناكل يِ درنو ٠ سقت يو وَلا
 ر

3 e 

 رها يه إو اقر ثر یه ادو ٠ یتا لدي اهل زی حوؤلا نسل  یقیقح ةي
 . ولا اهحسَم يلا

 ردي لْيمَجلأ ُتْرّصلآ ادله َناَكف « يحول عب لَ ام لَو ائر اضع َنآْرقْل اتغمَسَو

 ِتايلأ ىمي َوُمَو ْبَقْلا َناَكَو ؛ ٍملاَعْلا ما يف ُرْوُدَي يذلا ٌرسلآ ضب ناک سلا يف
 . هم اهوس کو َءاَمْل لراس ةَرجشلأ ٍبْلَقَك

 وَلا اَدَبَو « ممالك يف ناتو هتاحبس ٌمُلَكَتمْلا ىلج اما نامَرلاَو ناكملآ رتا



 ۷4۹ يعفارلأ قداص

 ! 1 ر الق نم ةا نأ هللأ ْنْدَاَْسَي ففقاَو هناك
 رے ا ور ر

 و م 5 م ب ر
 اتنا رضرالا ىلع ةف يو مزقت ريالا اکو اوا يمت ١ الإ ضر أ قي ملف ‹ اهلطاي

uz e ت 1 2 ص 

 . ةّيضزألا ِتَعْيبط ىلع اَعِفَتْرُم هحْؤُر ةَ ْيِف ناَسْن

 ى اهيو لاسر ٍهِذَه ليحل كلذ لَك َيِعد امك ِذِئِمْوَيّيِف ناک يلا َلْفَطلآ ام اك ی
 ليس لل عدا ی ی ا

 ريصأو # : ِتْوَّصلأ اذهل عشخ اَض لک یف ذ انو ؛ ٠۲١[ : ةيآلا /لحنلا ةروس ٠١ كبَر
 ا ات ےس

 ! [171/ : ةيآلا /لحنلا ةروس ٠١ هاب اإ رص امو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 قه ١
WV:یو 9 ےل وق ينو  

 هنیناوقب زن تنش بن نب ْيِذّلأ رهاًطلا اًذنَم ْيِف ة ةمألا ةَقْيَقَح
 ْنِم هل صصِلاَخْل « بسلا يف ُنَتْكْمْلا ٌيِحْوْتلأ ن يكل مقيم ينك ياا

 . ُهُلَمَع يه اَهّلكهَربسلَوهْلَمَع ىر ال : ٍةَرَجّشلآ ريصَمَك ؛ هيِنكرتٍِفويَلَعْرْوُصْفَمْلا « ھتعنوط
 ديب ٠ دارا ني جيلا نو وڏ يف بَسَنلِل يربك 5 ةروصلا ره يحوْرلا ُنْئاَكْلا اَذلَهَر

 ليو « ةر" نأ ِةَمألِل لمْ : ضن ناهض تاَمصا بارق بشل يف نفح هلآ

 ةعيبط ىلإ َددَعَتْمْل ُذْرَيَو «ءْباَسَتلا ةَعْرَت ٍناليخالا يف جويو « ٍراَدلآ تعم نْطَوْلا ْيِف
 نوم رع داي يصح هذلهل ٌبِجْوُيَو < ةَريمَتْمْلا اهّكصخش اهَيصْخُش ةكألل ُعيْبْيَو « ةدخَول

 . ةَرِزأتُم َعِزاَوّتلَأو ٠ ةيوَنْسُم يِعاَوّدلأَو < ةر تشم ياكل عج ذإ ‹ ةّيمَحْلَأَو رتل

 ِمَلُك اًدَهِبَو ؛ ميف اًضْعَب اًهْضْعَب شیو ٠ اًهاّوقب هَل ناست : يدل ىلع اهلك ُهَمألآ ْعَِتْجَت
 . اًهاَتْمَم هك یک فذ زو

 نيّدلأ رثأ نم ُةَعَرتْتمْلا ءىداَبمْلأ وَه « حولا اهنئاك ةَ مال ةئسني يذّلأ يوقلا ُنْلْحْلاَ
 هر نالا رتخلا نف لغ ذإ « فت نير ةيق ةو در رو ٠ تالا لَ

 ّىَحْلآ المي يذل ُهَدْحَو َوْهَف ؛ سلا ِثِعاوبل اهْرَصُم ء ركل ىلع اطلس ٠ رْوْعشْلأ ِءاَرِو

 ْمُهَتماَلَع داَدْجَألآ عضو قبلا ْنَلَع ُهنَكَو « ممألآ ىلع ِنَمَرلا ُباَط َوُهَو « دَتاَيَح عؤنب

 مهيد َْلَع َةَصاَخْل
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 ةنسلا « م ۱۹١١ ناسين /ليربأ ١١ = ه 1١66 ةنس مرحم ۲۱ ۰ ۱٤١ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . 044 - 55١ : تاحفصلا « ةعبارلا

 باك نم « فيلا يف » رنا ء 1910 ك اشا رهام يلع هَ يف اَلا ةيبدألا باسم اأن 4

 . نايِزّعْلأ ديِعَس . « ٌيِعفاًرلأ ةاَيَح »



 لالا يعفارلأ قداص ىفطصم

 ارم اَدْوُجُو « اًهسْوُفُت يئاقَحو اَهِئاَعَمَو اَِراَكفب ةمألا دؤُجُر ٌةَرْوُص َيِهَف « هللا اً

 ذأ ٍبِيلاَسأَو ربكفتلا ِرَوُص ْنِف ُهمألآ اهب دج « ركفلأ ُةَيِمَْ يه ءوِصِئاَصَخب اقا
 َوُه اَهَقْمْعَو < اَهِلْمَأ يف ِتاَكّلَمْلا ةد ْىَلَع ريد علل أ بكرت يف دلآَو داملا نم َنْعَمْل

 ريكو « ٍللعْلاَو بابشألا يف ِثحبلاو ربكفتلا ىلإ ةَمألآ ليم َْلَع سل ُلِِلَدَو حؤؤلآ ُقْمُع
 يف ]بادو عسي ال يَ دابغيشالا حُرن ٠ اَهحاَمِطَو ةر ةر لَ ناه اهتم

 . ةَلْلَقْلا ٍتاَمِلَكْلَو ةَمِلكْلا ُمْوَُل [ َنيِدَبْعَتْسُمْل
 ةَعِسّتم « اهب َةَضِهاَن « اَهْيَلَع َةَصْيِرَح اما ْتَناَكَو « ِةكَْمْلآ ِهِذَهِب ُهعَذلآ تاك اَذَِو

 عبط نيب ةَقباَطُمْلاَو ين نأ نيل كي نأ اہ أح ایک . هي

 هتوف َلمْحَتْسُمَو ؤو َقَفَحُمَو « هِرْثأ ديس ووو « تعط ِلَمَعَو
 اتنا ٠ ةيقؤشلا ةيميبَطلا ةَمَّل ُكْرَتَو « ٌلاَمْهِإلاَو يارا هم ناك اذ اأ

 عبات ٠ ٌمْوُدْحَم ال يح جنش انهن رابكإلاو بحلب اًهِرْيَغ ُراَْيإَو « اًهِرطَخ ُنْيوُهَتَو

 ضب ّىَرتَجُم « ُِئاَرْيِم َرْيِم َةَمَظَع لمحي نأ ْقْيِطَي ال « ةدايسلا فيلات ْنَع فبعض « عوي ال

 :ةبانلل لمار نامر ةر يذلا زال مخل ضو « ٍضِيَمْلا ٍتاَرْوُرَضِب فتكُم « وَّقَح

 هي. اتزجلاك يج يت

 ا ر هو او ركل م رکا ات وک ٠ ا

 ةراَثلأ يف ةَطْوْفْحَم ةرؤص هيمو ٌتَعَجَرَو ,ءيضام بست نم ّمطَقْأ ويم

 أ ءاتْبَأ نإ ْىّنَح ؛ ٍرْكَفْلآَو ةف طاق تست كعك. زو يف عش رز ل

 ىلع ياذا انو « ةَ ىلع ئشات مهن ام مهلا ثق تقفلتخأ ِوَل ٍدِحاَوْل

 . ٍءاَبآ ب ةئال ِءَبأَك ةَفِطاَعْلا يف اوئاَكَل تلات ةَ ْىَلَع

. 
 دحوم
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 ادله نمو ؛ رابذٍو باَهَد ْيِف ُهْرئَأ ن 6 الإ طنا الو « ل لإ نش قل ثل امو

 فخ طولا راو تقطف ألا لع و هَل ُروْمَتْسُمْلا يِبْجَألا ُضِرْفَي
 لولا نأ : داو لع يي الث اماكشأ موي مخی ۽ اهي اًهتْيحاَن نم ْمُهْفِحْلَتْسَيَو « ايف

 اًوْحَم لْئقْلآِب ْمِهْيِضاَم ىلَع ْمُكُحْلَك يالا انَأَو « اَدَبْوُم انْجس هتل يف ْمِهتَعُل لسحق
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 هرمأل اًهِدَْي نم ْمُهْرمأَف ؛ اَهْعَتْصَي يتلا لالغألا يف ْمهلبْفَتْسُم ديف ُتِلاَلآ اَعَأَو ؛ اَناَيْسنَو

 - . e ا ع مع .٠ ص . I “ob 3 رھ رع - ص ص سس سور ب

 نكت مل نإ « قّلَعَتلا اذلّه ةعْيبطب اًهلْهَأ ىلإ َنْوَعْرْنَي ةيبتجألا تاغللا نْوَقْلَعَتَي َنْيَذْلَأَو
 ع س ا م 5 ر ع ر - 9 ص - “م

 هيج اما هوي ده مكس كي # سك ا ۴ ا س هاشم ها رسو وو كي 2 od ا
 زده مهب تهر اذإ مهارتف ؛ رزقا أ ِنْي | لبق نم 5 ةيوق مرصع

 ا

 ْمْوُقَتَو مهخټرات نم َنْوُشِلَسْنَيَو « ْمُهِفَلَس نم َنْوُوَرَََيو « ْمهتَيِمَْق نم َنْوْلَجَْي ُهيرَصعْل
 ذآ مقلطو عيسي الف ؛ مهيزق داطأد خومزقلو ٠ مقل باو مول ااركلا مول

 ٌبَحْلَِب َنْوُداَقْنَيَو ؛ ؛ ةعنرطلا يف باج منم فاو ال ْذِإ ؛ محْؤُر َراَرْسَأ ْمِهْنَلِإ يحوي

 هذلَه يف ٌفِطاَوَعْل نكت هٿ : ْمِهِلْهَأ ْنِم و معاد نورو ريف معَ 202 ؛ هريل

 ٍلاَيَحْلَابَو « اًهسْفَب ال اًهِرَدَصَمِي ءاّيشألا هم ْمَُدْنِع حيت مث ْنِمَو يتجألل ءامّدلأ

 َلَمْجَأ ْمهبْهْذَم يف ّيَبْجَألآ يش نويَ ؛ اَهنِمْحَت یتا ةّقْيمَحْلاِب ال اًهْيف مّهَوَتمْل

 ديب لَم لما وأ هلم طولا ُنْوُكي ذَقَو ؛ ٌماَظْعِإلَو ُراَبكإلا مينو َلِيَمْلا بَلِ َنأل  َنَمْنَأَو

 . هرم ال ( ْتَفْعَصَف ) هتاريمُم لك ْتَداَعَف « ٍسْفئلَبهَدلِص ْتَمْحَصَ « َلْيَمْلآ دقه

 ىف َةَرِحاَّسلأ اَهَيِناَعَم لمحت ال ّيبِجَألآ َءاَيْشَأ نأ , ْمِهِرْمَأ ٰيف اذنه ْنَم ُبَجْعَأَو

 رقت وقام تخل ينم يس نق « ةَييبجَألآ اًمَءاَمْسَأ َةَلِماَح ٽي اإ لإ : | ْمِهِسْوُم
 ا

 ذا ‹ اًهَتَلدَو ْمِهسْوُفُن ُرَعِص الإ ُكاَذ امو . . . ةد هيف ْتَرَهْظَو ٌرْغاَضَتَو مهلا ٌماَنَعَم

 . ٌيِبتْجَألا ٌفْرَحْلآ ُمُهُمِهْلي اب امین نم فزَحْلأ ُمُهْمِهْلُي ال مهيمْوَقل َنْوْحَتنَي ال

 ٌدكَأ لالا يف َسِيَلَو ؛ اَمر وأ هَلِكاََم ْتَءاَج اَهْنِمَو « ليلا وذهب لم ٌقْرَّشلآَو
 م

8 

 اًعِضْوَم ةيجَألا ايشا نوفي ال اَدَهبَو « هفت وعل ىلع اربع هع مدفن یال ةر

 ةدحو اذه ناک . اذهب بيق :هقرّشلآ نحن اَنْذَحَأ ْوَلَو 0 ةئيطْوْلأ ءايشألا دود ءار ْنِم الإ

 ْتَمْعَض يتلا بوُعشلا يف ٌنيِلَفَع ٌلالتخأ لاو يهو « ةّيمْوَقْلا ٌعَراتَت تاغللاف 7 0 ص رش 7 ت یا و رع 22 وس
 َتِمْرَقْلا قلُحْلا ىف ةئيتجألا ةعللأ ِتَرثأ « اَهِلْهَأ ْىَلَع ةّيِمْوَقْلا ةغللأ ِتَناَه اَذِإَو ؛ اهتييصَع موو ھل 2 وس 2 ef رو e ا ت رر مر
 م ےہ ع مورو 03 هم سوة ساو علوم أ 7

 ريف َماقأَو دْيلِإ لقتنا يذلا مسجلا يف ُيتجالأ ُرَجلآ رئو ات
 ُتاَمّللا نركب نلف ؛ ةيمَحلا اَهَل ْتَراَثَو < أ ِتْرَعَو « ةّيبَصَعْلا ِتَيوَق اذإ ام هش مص د + 0 4 ر ل 8 ET 25 2 6 7 ۳ يَ 2 12 2 3



 VY يعفا رلآ قداص ىفطصم

 ةّيبَصعْلا كلت نْوكَتَو . . . ارم ال ارش ع يتجألا دبش عجزت ٠ اهب فَي ةمداَح الإ ةئبتجألا دي اس سوم سرا" ا ی . 6 2 عب لم
of =»هدام  > e0 ر 2  

 ره ذهل حَصَح دق نيج ءَ ك خبط ئبز ره ات لل و هدام ةيمْوَقلأ ةغلل
 ‹ ُلَوَألَآ هنأ ُلَوَألَآ َّنّيعَت تمر ؛ نول شا يطول ِدْجَمْلاب ناَمْإلا ُةَرُق يه « ةبلاَغ

 آنا الإ ایش ُهَدْمَب ْيِذَلآ لَمْجَت ال ِدْوُجُمْلا ئَوُق لكَ
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 ةقبط اهلك َبْولقْلا لَعِجَي يذل وهو « ةّمألآ ئف يعاَمتجالأ قلخلا ةقيَقَح وه ْنْيَدلأو ر ر ر و فاس ع رور ی ا ر رع و

e 
 هير الآ ربوض ظا ! يف اهيَلَع ُلَوَعُي يتلا ٍلِئاَسَوْلا ئَوْفَأ ْنِم ُنْيَدلأ ناك اَدهِلَو ت م

 ىلَع ِةَبلْعْلا ةَوف اَمَدْحَو اَهَل بلآ َةَطْلُسلأ ُمَظْعَأ هيف ْذِإ : اهلایخ جايتهاَو « اَهحْوُر

 ادله يوق َْتَمَو ؛ ريتني ميد ىلع ورک لك نامل وم نیلا اطل ؛ ثاّټداَم
 e ص ر ےس

 . ٍرْهَقْلِلْوْْعَي الَو « ةف همزن ال ال « اأ اًح ناک « بش عش ف 0
2 2 

 سا

 ةَعاطلأ الوو « ٍسْفَئلأ ْيِف ِنْوْناَقْلِل ٌةَعاطلأ ٍتَماقتس امل « ةعنرشلاب نيد الْرَلَر

 ياض يف يلا الكم دنت د ال ِنْيَدلآ ُلَمَع َسِيَلَف ؛ هم أ ْتَمَظَتْنا امل ؛ ننال يسئل

 ريتي ال هيف ارق نم اما لَك كِل َلْعَجَو « اَهِاَبجاَوَو اَهقْوفُح نف تحب ج َنييْعَتَو ؛ ةاّيحْل

 . ٍلَمكَألآ وخت اَمِئاَدَو « ٍلَمكَألآ رحت مالا اده ٍناَسْنإل َمْفَدَو

 « ٍضْمَي ٰيف اًهْضْعَب َجاَمَو « ةَيِعاَمِتْجالأ اَْمَسَدْنَم تلمح ايف ُنْيَدلأ َفْعَض ٍةَمَأ لكَ

 يف ( ةياَغ ) ةاّيَحْلآ نم ةَريخَألا َةَياَمْلا لَعْجَي ْمَلُهَّنَأ ندا اًدنَم يف ٍةَمْكِحْلأ ٍقِيقَد نم َّن

 ؛ اًضْمَب ْمُهَضْعَب لكا الف « سالا یف ُدّيِض هال ُتاَياَعْلآ مظل َكِلَذَو « ضزألآ ِهذاَم
 ا

 ْىَلَع دوي نأ يف ئلغألا باو ْنْوُكَيَو « عناق َوُهَو ُرْيقَمْلا َرقَتْفَيَو ‹ ّنِمآ وهو معلا ىنتغي

 ُفِرَصنَي مث ؛ تلزم ْيِف ىلغألا كرت ىلع ريب نأ يف ٍلمسألا ُباَونَو ةا ٍلْفْسألا

 غصي الو « ريبكلأ اَهْيَلَع ری ال م ينلأ ةدحاَولأ ةيهللإلآ ةياغل يتّيفْحَت ىلإ مهلئاضفب ْمْيِمَجْلا
 ےک صر

 . ىلا ربا لَ دالا « ديكْلآَو « حاَلّصلاَو « كلا يهو ؛ ُديؤَصلا اهن

ve 
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 ء وترقب زتعُملا « هلَمَع يف ٍبئاَدلآ ا

 نزلا « داَيْمتْسالاب رفاكلآ « نذل َلَع يبل ء فعلا َنِم رفالآ « ِهِرْبَص ىلإ ٌنْئَمطُمْل

 «وَتاَداَقُمَو هرات ِهْفطَعَو هلْذَبَو و هْيِماَسَت ٌيِرْجَمْل « هتروح نع ةعف ةا ٰيف ِتْوَمْلاب

 نيد ُلَمَع ماد ام - سالا ر رخت وجاري ويزا يف لا وقامجلا ةعلشت يف ليام

 3 نسجل نم ىَوْقأ ِةَِيِرَشلاِب نسل َلْعَج َوُه ويقيقَح يف نذل نويَ  ٍقلَكْلآ ادله َنيِوكَتَوُم

 و لالقتس الشال هديت قر 0
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 0 رقت اَذِإ ْئتْعَمْلا اًدنَه نم ِهْيَلَع ُدَرَأَو هل ئ 8

 ن
0: 

 ت 8
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 جاو وب یل ين 6 اله ٌبِجاَو نكي 3 رعت دوستو فرش

 ل لذ وضعت الو طن الأ اهي بجار

 اجلا ات ٠ « سفللا ين يوقلا حيلا نيل اهني يأ ممل لوُصألا كبَر
 وئاَمَعُ يف تينا لالا نِي نكي ذر ؛ هَل رقم يلع ظفاحملا بشلل يس باسل

 « ٍلَمَعْلا ٍدْجَمِب ُناَمِئِإلآَو  ٌّقَحْلأ ئف ةَبالَّصلاَو « ةّيِساّيّسلَ علا َْلَع ُتاََتلا هِاَجِرَ

 نم :ويكذتو ويار نع هول أر اذ نصرت ا ئاتلا ٍلاوخألا لع یک بت

 ىلإ « ٍدْيِعَوْلا ٍفْوَح وأ « ِةَمْقنلآ ةَيْشَح وأ ١ ىَوَهْلآ ِدَ ةَمَفاَوُم وأ « ٍبِصْنَم وأ « ٍهاَج اج ْوَأ « ٍلاَم

 . ْمُلّظلا هب ُبِهْرُي وأ ٌلِطاَبْلا هب ُلِيَتْسَي ام لَك ْنِم اري
 َءاَقَوَو اَنْيَقَيَو ةَ َّنِلَْمُمْلا « ِناَمِئإلآ ّيِوَقْلآ « َنِمْؤُمْلآ َلُجَرل َّنَأ َكْنَع هذي الر

 الجر ْنْوْكَي ال - هلنيَس يف نقي ام لع اتان يضم َْلَع اَراَرضإو امزعو اًقْدِصَ
 لصق ال ةيماّسلأ * ياو وينو نم زج بجار يذلا لالطتسالا لج وه لپ ؛ سالک
 َوُمَو ؛ ةر ٍقدِصَو « ٍلمألا يقذصَو صو « ِةَمِلَكْلا ٍقْدِصَو « ٍَدبَمْلا ٍقذص ُلْجَر وُ « ُدْنَع
 . رص الباف ٍقالْط ! ىلإ ةن ال احلا ِتَّجاَخأ املك خبرا يف رجني ْيِذَلأ لُجَرلا

0 

5 

e 
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 ءبْعَّشلآ ىف بخبرات ةدحو يهو « رضاَحْلأ يف روک يذلا ْيِضاَمْلا يه ُتاَداَعْلَاَو
 : لا يف يأ ياع لع اهيا يف ذل م[ « ذولا ألا همجي احدهم



 اباد يعفارلآ قداص ىفطصم

 مكرم سو ر لو غرر HL ذا “ف نق a هر
 بَهْذَمِب اَعْيِمَج مهذخأَيَو « كباشتلاو ةفلألا هدارفأ ئف ىقَحي م و « ِئَطَوَو ولْبَق يف د هرصحعي

aرا ا ر ر  

 . َيضاَمْلآ لداخل م : ٍدَحاَو

 ها 2 هم < م

 ُبْعشلا اهب ْئَحْوَتْسَي ىلا تحزؤلا ةليسولا َوُه ٌيخِئرات ٍبْعَش ْيِف ْيِضاَمْل ُلاَلْجِإَو

 مه يحو ميلإ لوح ويق « و و و و 1 ئاَمْظُع َىْحَو هْيَلِإ نوحي ٠ هلم ٌءَمْلَأ هار ءار « ُةءاَمَلُعَو ُهَتَفِسالَفَو ءان

 ام يف ةَحَو « خبرات يف يح ةَميِظَمْلا مُهُدَوُص ْنْوُكت الهو ؛ ُتْوَملآ اَِلْغَي مل يآ
 . ٍِباَصْعَأَو

 نأ ناَسنإلا مشل ىح « اًقْيقَ ايت ايه طولا ْلَعجَ يآ اَهَدْحَو يه ُتاداَْلأَ
 ص

 :8 م أ ىلإ هب َءاَج ْيِذَّلأ بألا ة وي ومْوَقَلَو 2 ُهْنَدَلَو تل ملا ةَ ةَمْوُمَأ هضْرَأِل
. 

 - 1١ 3 هل . و
 2 ر سلخ َ
 « كاتهف ؛ وتاداع ريغ ْنِم شحؤتس ْنأَو «ومْوَق َرْيَغ طَلاَخَو : هِئَْطَو ْنَع برأ نم الإ

 ر

 رو2 ص ےل و ہر وک و ا اا ےل و اا

 . اَينُدلآ َوُه ُهَدْحَو هَّنأكَو ٍتْوَرَبَجَو ٍةَمَظَعِب ب هسفن نطولا تبثي كاته

 نسا

 اذنه

 ٌريَمَّتلا حور هولا هذ" لا نم تائالا یا ب فت يف ةئشاتلا ةَعِيبطل :بطلآ هذلَهَو
 لاس هو قمع ok ء٤ و. 7 ر 8 ر

 رطَحْلأ ْمُهُرْدْنَُو اهلها جتن ضزألا ةَساَح اه هن هفت حو « يِيجلا نع
 0 تت نقلا 21 یم

 ناكف ؛ ةّيتجألا هتقيقح يف يبتجأ ٍءيش تَرَقَأ سمّتلا ىف ةينطَوْلَ تقذدص َْنَمَو
r ّيِنَطَوْلا ِدجَمْلا ىلإ عادلا ئَْفأ َناَكَو « ٍلاَْفَتْسالا ٍرِهاَظَم َلوَ َوُه ادله . 

* * # 

  اًهناَموَقُمَو اَهِصْاَصَحب ةَيِماَّسلآ تاد ٰيف ُبْعّشلآ ٌرِصَحْنَي « ِتاَداَمْلَو ِنْيَدلاَو للأب
 ْلِذَخْنَي ْمَل رْهَقْلا َنِم ٍلاَح ىلإ جل ادو « وِخْبِراَت نم فان اَلَو اَهنِم عانا ُلُهْسَي ال
 ْنِم طغت ْمَل < اًهسفتل كرت مل نإ : ٌةَداَحْلا ٌةَكْوّسلآ هلَمْعَت اَم ّلَمْعَي َرَمََسَاَو 52 (ْمَضْعَضَي هو

 ها

 . َرْخَول الإ اهن

f 

 يعفا رلا قداص ىفطصم ٠ اطنط



 يرض ے2 ىج 000
 ین وزا نی ملھ < ملقلا خود 0

 01( )ہا شإلآ |

 )¥( ° ؟

 ْيِفَو « (مَرهْلا)ُةَمِلَ اإ ةرضملا ةمألآ ٍلاَيَح يف اَهّناَعي ال ُةَمِلَكلا يِ هذه (ُرَمَْألا)
 « أل لَ ارم ٍتاَمِلَكْلا ضع لمَ خيرات راس نم فح س ُنُمْكَي نيالا اَنْ

 نع ايت تامل هم دك ذإ ؛ سلا ةا الإ اهني يقيم الو « اه لا هام ني

 « نزلا ¿ يف ُهراَرقيسأ ةتيوفلأ ززل يف رفتم « ريت ال يلا ةركفْلا تابت تياث ِءْيَش

 ُرَجبَسْلاَف « ِةّداَمْل هلله ْيِف کراس ام َنْوُد يَا هنأ ذق ةَعيبَطل نك ماتم نم مسج

 ٍرهْزَلا يف ٌناَكَمْلاَو ؛ امج ال اکو « اًرَجَح ال نامر ٍلْقَْلا يف نوک دا رجالا مَرهْلأ يف

 . روظنمْآ ربع روال يِ دوف واس يع وف ىلإ لقشر ٠ « ٍناَكَمْلا َْمهِْف بيعي
 هلآ هناَبِك ٌرْضِم ١ : ِثْيِدَحْلِل ايدج اًريسْفَت ْنْوْكي ُداَكَي اذه اَنناَمَز یف ٌرَهْزَأل نَا ْيِدْنِعَو

 ملف ۲۳١۹ : مقر ء٠ ءافخلا فك »و ؛ 1014 : مقر « ٠ ةنسحلا دصاقملا » عجار] ١ ضْرَأ نف

 اهب ييزو يَ اك يني , ءزشلا هند داَرَأ نم اهي يِمزيرثأ مينا نِ ةا مهس موي
 يلتبآ يذلا ِنْيِرْسِْل ِنْرَقْلآ ادله يف ْمهِنناَعَم َلَو أ ئتنَلا اذه نوي نأ ُبِحَيَو « رضا

 . اَهِيِف داَحْلِإلاَو اًهِلاَمْهَِو نايل ْىَلَع ةأرُجْلا نم انَِق َنْيِرْشِع ءلمب

 وف هله نوي نأ : نْيِرْشِعْلا ِنَْمْلا يف ِرَمْزَأل اس يف هش لَو

 نا ريق + نيت نسخأ يم يوثق َدَقُم « ةباصإلل َةَدَّدَسُم « ٍلاَصَملِ اهم ٠ رص

 ْمُهَل ّيِنأَي ْنَلَو ؛ اهاتْعَمِب تالا َناَمِيإلآ اَهاَري ْنَم لَك ىلإ ن نيوز ايل نإ نايم الاب

 و فرحت ُهَلِعْل ْنْوُكَي الف < وعيا ءم نإ القل اإ الإ اعم الو

 « ةعبارلا ةنسلا « م 1918 ناسين /ليربأ ١ ده ۱۳١۵ ةنس مرحم ١44 « ١4 : ددعلا 4 ةلاسرلا » (4)

 _ 0۲۳ : تاحفصلا

 . ( ةا أ ةيردألا ِةَقباَسْمْلِ امامن ) )«
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 5 4 م

 رمز ُهّاَم َيِم هذه نل ؛ رمزا مول لبست بتال وتلا نع اعل أ دله يف ملک م 00



 الا یعفارلآ قداص ىفطصم

 ةع مهي ُرهْطَت لب . . كلبا قاَرْوَأ) ُلاَيَح بكا يتارز رَأ ئف ْنْوُكَي الو « ةبسخَم

 زو ديل عقيل اق , يهم ٌةرْومَأَم ال ٠ ةّداَمْل يف يها ٌةَرمآ ةّيناَحْوّدلأ

 ُبْذْجَي ةٌويدلأ ُنيِطاَتْشِم مهم ذم تنل , ايلا لع ملمم نكي نأ لَ ة ةايَحْلأ ْيِف يتاح َرْوَقُم

 ىلإ ِنَمّزلَأ ادم ْيِف سالا جاتي اَمَف ؛ ٍرْضَعْلا ثالالض قزق كي وأ مهي سا

 . ماعلا ٍرنجَص ىلإ نامي امو اينذلآ ُلَتلَمْونُمْلآَو بنك َنَِو مَلاَعْل

 لإ انش ايش نيل يقع يف مالْسإلآ نأ َعَم « َرِيِمَّصلآ اًذلَه َدِجْوُت نأ ةئزَدَمْلا ٍتَرَجسَع ْذَقَو
 ْنكِدَلَو هتر د لإ نشا نب رب لفل نأ لع و ید وهذ < فلآ ادل نونا

 . هِلْهَأ ُءئاَمَض « هتَلاَسر نم ُرَمْرَألآ لمحي نأ يبني اَم وأف ؛ هلَمَع ىلإ
 02 ع

1 
 0 هم ور 5 ےس r 2 ا ت ٢ ەە 7 قمر

 . َنيِرْشِعْلا ِنْرَمْلا نْوْناَق وه رح ٍنْوُناَقِبَو  ْمِهَتاَيَح ِنْوْناَقب ةَداَملِل نْوُعِضاَح سالا

 اوَرَيِل ؛ هايَح ٍنْوُناَقب ةّداَمْلا ىلع طّلَسَتُمْل ُمُهَِبَي اُدِجَي نأ ىلإ ةَجاَحْلأ ّدَّسَأ يف مث نم م

 ءاَدتحالآَو ةَوُدمْلا َساَسأ ِناَسْنِإلَأ اًذنَه نف اُدِجَيل مث < ؛ َةَيْولْعَم ةَئينَدلا ىَوُقل موغا

rلوسا ِةوُهَو « ميلا ةف : نيت هئم اوُلِصَتبق ا دود م5 8  
 1 يش هل ۾ بق ْمْلَو هما ىلإ ِةّمُأ نم هب ذفت يذل ٍلّوألأ مالسإلا ٌرس وه اذه( و )

 هر هام ار خرم علا م 8

 اهسفت ةيناَسنإلأ ةَعيبطلا ىف ْذْفْنَي ناك ذِإ « ُهَّدَصَي

 اتْعَم راّرفإل ٍءْيش لَو لعين 1 َنْيرْشِعْلا ِنْرَقْل اَدلَه ْيِف رَمْزَألآ ِتاَبِجاَو صح ْنِمَو
 f ~ م س س رک 0 f سو 0 1 2 1 0
 بسناب َنْيِمِلْسُم اؤخبص 4 مذ ميلا مهرتخأ نإ « مهفنأ نيم يف يحصل مالنإلا

 (همالسإ ٍدْيِدْجَت ْىَلِإ ةَجاَح يف ره نم الإ مهم اَمَو . .. ٌرْيَغ ال

 اهل نآل + رَشلآ اًدنَه بابا ْنِم يه لب « ادله يف جاع ةيمالسإلا تاَمْوكُحلأَر < 56 هم و لج رسو ا
5-2 

 ر 8 سس ص و نا 54 م

 ىف ةَمْوكُحْلأ ٍصْقَن مام ُحلْصَي ْيَذْلآ ُهَدْحَو َوُهَف ٌرهْزَألآ اَمَأ ؛ r اَْنَدَم اوج وو اًيسايس اًدْوِجَو

 EEE هاهم هاج ُتاَبْسَأَو « ُهْنَع ْرِجْمَت اَم ُهْعَسَي ْيِذّلآ ُهَدْحَو َوْهَو ؛ بالأ ادله



 ىلع يخل ةيقب َنيمِلسْمْلا دنع هيف ثَناَكَو « ةئيالشإلا ةماعزلا ْمُكُح ٍخنِرتلا ةر
 53 طر هنأ ديب ؛ ضخما یمالشإلآ ّيسفّتلا جازملا ةروص وه ناكه ب ضر
 لع ئا لا ئلغألا لل هلآ ةَوَف يهو < اهب ُمكْحَي نا لآ َةَوقْلأ دمو ؛ ِةَماَعّرلأ هذه
 "مع بزا روت ةباشلا اتما کت اَناَسْنِإ : ٌةَرَماَنْلُق اَمُك هئاَمَّلَع ْنِم َلُجَرل
 لكِ اذهب ٍةَحْوْرْشم اهلا نم ةعَرُم دعاية نِ اَمْرَض موق يف نكي
 هسْفن

 . ةاَيَْلا ئَوُق يف ٍبْوُلَْم ُلَوَأ يِه ئَلغألا لكلا ادله ربع سائلا ِداَوَس يف ُهَديقَعْلاَو

 يف « رَمْزَألا ِءاَمَلُع ىِ ْمُهَراَصَبَأ العجي نَا ميد ْنم َنْوُمِلْسُمْلا داَتعأ ِدَقَل

 َنْوسِمَْلَيَو « ميك لع نزار « ةَعاطلأ ْمُهَنْوحَتَْيَو ٠ م نرس 69
 ٍلاَمْعَألآ ربك ْىَتْعَم عمو َواَُْدلآ رْعِص َْئْعَم مهب نْوُفِرْعَيم . ِسْفنلا ٍت الِكْشُمِل َرْيسْفَتلا مهرس 7

 َناَك ْذإ ؛ ٍلاَمْلآ َنِم َمَظْعَأ انيس لب « املا َرْيَغ ايش 53 : نينا مالا ی اك ؛ ةع

 ي اها وأ فف نكد + رقت ل كأن أك ذل س انلآ ٍلاَلْجِإ يف لآ َةَقْئََح دج

 ِتاَعّرَبلأ لك اَهِيف َّنأِل « ٌدَّشلآَو ربَخْل ناس نك اَهْيِفَو ُوُمّسلَآَو ةَيَهْلآَو ُةَدّشلآَو ةبداصلأ

 َقِئاَقَح ِنْيَدلآ َءاَمَلُم خت نيل ولا هدو وه دركي يحصل ملا أ ُداَكَيَو ؛ ةّيلالقَتْسالآ

 سائلا شحوب اهسفتل ةَكوْرْتم َقِئاَقَح ال « مهئارقفَو مهئاغأ سائلا ةايَح ف َةلِماَع َةرَْوُم

 . اًهسْفَتل ةكورنَم اهنا اهنم

 سالا ىلع ذر ملمع ٠ بْعَشلآ ْىَلَع دفان ةيسفن ُنيِاَوَق قبولا يف رمل الع

 اَهِلَلِع ىَلَع رومال ٍتَرَج اَذِإ نيناَوَقْلا ِهذَهِل ُحْيِحْسَنلا ْمُه ْلَب « ةَمْوُكْحْل ٍنْيِاَوَق نم

 ت يَ أراب نأو « مدرج اوفي ذأ ْمِهلَع بجي ٠ يابس

 1 ٌنْيناَوَقْلَ نودع امك ِرمْزَألآ ْيِف ْمُهَدئِمالَت اًوُذَعُي نار اًهحاَرْرَأَ

 « يَوْمَ » : نم الدب ١ مشوق » : لضألا يف 0(



 ۷۷4 يعفارلآ قداص ىفطصم

 . . عاَقْلأ ٰيِف اَمَو حطّسلآ يف اَب ٍةَجْئاَمْلأ ةايَحلأ هذه يف ُهلَمَعَو رّهزألا تّوص َنْيَأ

 ي ٍرْصَعْل ةاَيَحْلَأ يف قار يش هناك ةا َلَعْجَت ْنَأ امام أا ةَوُقْلا هذه یخو َنْيََو

 ؟ ايف ينبح ال
 هيث نف مالْسِإلآ مَجَرَو ٠ ةف ناَمْيإلآ ل ناميإلا ةداَع هناك َنْيِمِلْسُمْل نامي صا دق

 EE ٌدحاَو ند ال ةضقاَم ام ةَفلَمْخُم ن اذ هناكَ ةيهَقفلأ

 ْنَأَو « ِتاَداَمْلا نيف ةّيثوْلا َلَمَع لطب نو « بتل يف َحِْراَن َلَمَع يفي ْنَأَو ء ٍبْعّشلآ
 . اَهُتَوُقَو اهتداعس هيف يذلا َيِلَمَعْلا اَهَْوُناَهَو « َرَسَيُمْلا حمّسلأ حض دارا اَتْيد مالا َيِطْمُي

 « ةيمالسإلا ةّيِحْوّؤل رع و ا داق ٰيف ايرج ُرَمْزَألا توكي نأ لإ َكِلَذ ىلإ ةليسَو الو
 « باسل هذلَه بط ْيِف الم « ٍلمَعْلا اذلَم باساب اًذخآ « ةَداَيقلا وذيل هلع يف اًنْيِرَج
 نم ةَلِثمَأ ُهتبَلَطَو رهز ا ُلاَج اجر ل ني م نإ نبع نوک اذه لَو « يللا ادل لع ارش

 ْتأَدَب ْنِإ اهن : مهيذ ةّيسْفتلا ةَلاَحْل أ ٌةَلاَحْل 1 ادب ةبالصلاَو حلاو نيد يف ة5 ةَبِوَمْل ةلئمألا
 ْتْوِيْحَم « ابف همکحب ْعاطُم « ةيياَسنإلا ئَلَعَمِيرط اح ىلغألا ُنَئَمْلاَو ؛ ُفقتال ص ا و

 تدم نأ رهزألا ىَلعَف ١ ِرَهْزَألا يف الإ ةمألا اَمُدجَن ال ٍقالْخَألاَو نيل ةَرَهْطُمْلأةَداَمْلأَو
 بابل ىلع مسالا اَهيف بْوْحَمْل ةقَرَوْلا ٍقاَصْلِإِب ال ''”اَهِلَمَعِراَهْظإبداَمْلا َكْلِِي ن

 نف َيالْسإلا ميتا ىلع فاَرشإلا بلطي نأ ٍرمذَألا ُبِجاَو وكي هٿ نمو
 ءَراَرَو لمحي نأ اَهْلَوَأ « ةفِلَحُم َلْئاَسَو اَعْفَد ةييدلأ ةَكَرَسْلآ َمَهْذَي ْنَأَو « سر اَدَمْل

 ركفلا ةّيّرح ةسردَم نم « اَهسراَدَم عْيِمَج يف ةالّصلا ٍضْرَف ِةَماَقِإ ْىَلَع ٍفراَعَمْلَ
 اذه ىف رَمْزَألا يار دس اهلك ةّيمالْسإلا َُمَألَاَو ؛ لَ 5

 2 مك كرر یس ك نأ : : ٍةَمِيرَكْلا ةيآلأ هذاهل َّيَِمَعْلآ َريِسْفَملآ اًْجَرْخَتْسأ ُنْحَن اذَو 22 همام
 َكْلِي لَك ىَلَع اهسفتپ يالا اد : ٥ : ةيآلا /لحتلا ةروس 1١1 4 ةَ ةظعوملأو

 ُهَتَسَحْلأ ةظعْوَمْلَأ ِتَسْيَلَو ٠ ٍلَمَعْلا يف ُةيِعاَمِتْالأ هس ةَساّيّسلأ الإ اه اَنُه ةَمكحلأ اَمَق < ٍلِئاَسَوْل

 . ْمُهَل اًهِراَهْظِإِب ١ : : 5و رخال تاعبطلا ضب يِفَو « لضألاب اك )1(



 ةر يف يس ةَقيرطلآ اإ
 9 اص 52 e ى د هو

 يف ةَدَهاَجْمَو « نحمر دادس َحْيِراَ الإ ايلا نم ينل َسِيَلَو «٠ ِءاينألآ ُهَنرَوُءاَمَلْعْل

 اًذلَهَف ؛ هَ أل ةبسفلا ةَلاَحْلل | حْيحْضَتلا ِةدَكمَو ٠ ساقلا دوج ومار ساّئلأ ةياده

 . طَقَف ُهُْيلْعَتَو هلا ال ِءاَيِبْنألا نَع ُتَرْوُي ذل ره هلك 00 را ET 2 سمو رووا

 وتب سودے 5 i e هسا ەچ ر ص (ءوس
 تملا ىتعملا وه 7 م ةدوِجُو َحَبْصْأَو 3 قئاقحلا هذه ىلع رهزألا ةلاسر تماق اذإَو

 َِتماَقَرَو اهنمأو اهتطايحو ٍبْحّشلل ةبسفتلا ةايَحْلأ طْبَص يف اَهَل َنِواَعُمْلا « ِةَمْوُكْحْلِ 0 . هده TT 7 م 1 8 وا و 7

 د نكي نأ ةن « نيرا نرمل ىربُجلا وياسر نأ ىلإ كني ْتَهَجّنَأ - اًهِراَرْفَتْساَو

 ‹ ّيِهْفِفْلا خيراتلا َةَيقْنَتَو ٠ داهتجالآ باب حت ْنِم « َةَلاَسرلآ هذه ىلإ َمِئاَرَّذلآ َقَّقَح

 هئ ؛ ةَقْيِجَسلا ِةَيِلَدَجْلا ةّيمالَكْلا ْيِناَعَمْلا نَع وب ٌرْمْسلَآَو « ّيمالْسإلآ ثا ِتْيِذْهَتَو
 نأ َدْعَبَو « ةرْيخألا يلوا رزشغلا ودنهل رج تکا مهرعلا نارا اًرْسَأ حارس

 ةركنب ال « ٍدْيَِجْلآَو ميقا ن هيس لع مالش اناا نش يآ رش د مخا ق د
 ِهَباَعْدَو هتك ُّيِبَرَعْلا ٍملاَعْلا ىَلَع َضاَقَتْسأ ِدَق رَ ألا َنْوَكَي نَا َدْعَبَو « كاد ُهديَعُي الو ادله

 . هِماَهْلِإ لسو ِهِملَع َيِلِماَح ْنِمهْيِئْوْعبَمَو

 « نابل ةّكيرْمأَو ةبرزَأ يف ةئمالشإلا ِةَوْعَدلآ ُتَب َيِهَه . ئَربكْلا ةلاَسّرلَآ كلت ا
 نا اهل ةكوُقضم ِةَفَهْرُم ةئرَهْزَأ تسل نِف  نابايلاو نيكنرنألاو َنييترؤألا تاع
 ٌةَرْدُقَو « ٍةَمْكِحْلآ ٌةَرْيِصَبَو شا ُاَهْلِإَو « ِةَفَسَْمْلا ةَطاَحِإَ « ململ دو « بدألآ
 ل َدَجْوُت نأ اهلل « ٍرَمزَألآ ْيِف حار ٌناَسِل اهنِم َنآلآ ُدَجْوُي ال ٌةَيرمْزَأ ٌةئسْلَأ ؛ ةَسايَسلأ
 ُدْنَع َةَمّلَكَتمْلا نوَ اَمْدِجْوُي ْمَل َوُه اذ َنْيِرْشِعْلا ِنْرَقْلآ يف تَلاَسِرِل ةّمِيق الو ؛ ٍرَمْزَألأ ٰيف

 خبرات لَا الإ ةّبرذأ ىلإ اا دمزألا دَر تلا تالا هذه اَمَو . َلاَسِرِل ةَلماَحْلاَو
 ةنسكألا كلَ

 نم هوُ تاك اَلَو « كاملا ةحبجأ نكي مل لبق نم مالسإلا ِتَرَشَن تل ةلّيسَول نإ
 ؛ ورش 6

2 
 ل ادق وزعي لأ نتن ل5 اليت نأ | لآ يه یھ لار الو ٠ َمتَهَج

2 52 

 Ê قير الإ لبق نم حالَسلأ نكي ْملَو . َمِيدَعْلآ مَلاَعْلآ اَ امك َناَبايْلاَو ةكْيِرْمأَو ةّبَرو أَو ةّيروأ



 ۷۸۱ يعفارلأ قداص ىفطصم

 يهنوطلا سومان ةوفب رغ ةوْعدل ره نوَ دج ادب نح نع بِلا وألا يف "7 مال
 . يشل هتيم نواف هال ةَيِناَسْنإلآ ِهْيَلِإ ْتراَحْنَأَو ٠ ل قبال َرُم َمَلْصَلآ ّنَأ ىلع مِئاَقلآ

 ٌرْشَتْنَي ناک اَمَك « رجالا أ الإ ُلِمْسَي ْنُكَي ْمَلَو رشي ُمالْسإلآ َّلَظ ْدَقَر و ؛ ةئرَقل اًتَرط ُنْيِدَو

 لل نب اخ و رتا نب أ ديلا نی ا شْيَجْلأ هلِماَحَو

 ىَلَع ُهَلّصَمُم ٌلاَمْعَأ : "تمالك ضع : ٠ يف ان امك يلا اذنه ؛ میت رارْسأ

 تالا َيِلَمَعْلا اَهَلقَع ِرْضَع لك يف ايلا نب ره ٠ اًهَيَحَلْصَمِب ُهاَفْوَأَو
 ٌدَدَجَتْمْل َيِلَمَعْل اَهَلَقَع ةاّيَحلل ْعَدَيَو ' هَر ميو ريم ىلع لآ لارا فَ “دز

 صحا يف مالشإلا ُةَقْيِقَح َيِه ِهِذَمَو ؛ ىَدُهَو ٍدْضَق َّلَع ةَعْبَطلا َلاَوْحَأ هب مَ َريمَتْمْل
 لِء الو تدا ةَجاَحْلأ هذه يف هيد ْيدَوُي الو « ُدَحآ يد كلذ نف هلع ین ال «وِئناَعَم

 ءاََسلَأ يف رولا عَن سُمَشلأ ِءاّرِإِب « رولا ْيِناَعَمِل ضْرَألآ يف بَ ره اَمنَأَك « ٌهَمَسلق الو

 وُ داريا مث « وَ ام مسألا كل يف ماتول ن ةجزب ذأ لإ رزألا ىلع نب
 ص

 ِدِلْوَق ْيِف اذه ىلإ راش ذق لي یل ناک کو ُمْوُدَي اَم ُدِجْوُي تابلو ‹ تبي ام جوي
0 

 رو2 عم

 . « ِعِماَس ْنِم هَل ئَعْوَأ غليم بر نيس ان هت م ني موس أنآ ھا ر

 . 1559 : مقر « هجام نب با ؛ ۲٦١۷ : مقر ‹ يذمرتلا]

 قاب خئراَتلا ْيِف َنْوَكَي ْنَل عِماّسلأ نم هل ْىَعْوَأ َوُه ئذلا ْمّلبَمْلا اذه نإ شو اما

 . غبن فيك اَْفَرَع نحت اذ يملأ ن نما ذده يف ةكنرأو ةيزأ الإ ئتشملا
5 

 ةكْيِرْمَأَو ةّيْرْؤَأ يف هدي ْىَلَع دل رييس 2558 سب يذلا مالسإلا َفْرْسَلِيَم نأ : نقيم 5
 تك

 َلَوَأ الإ هلأ ُهَّمحَر - ُهُدْبَع دّمَحُم ُعْيَّتلآ مل ُاَبْسُألآ ناک اَمَو ٠ ٍرَمْزَألا نم الإ حري

 ا ِنْوْناَق جاَرْخَيْسأ رَمْزَألا سا ْلَمَع ُنْوَكَيَسَو « ِةَباَمْلا هْذَه ىلإ يهمل رطل
 2ع

 ۷ َءاَضْفإلآَو « اًهِفِطاَوَعَو اًهِراَكْفَِب ألا ةَبطاَخُم مث ؛ ِِلاَمْعَأَو مالشإلا ِباَدآ نم مالا َكِلتِل 0
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ss fn 2 AE هب ُرَهْظَي يذلا ُهُيْولْسُأ كات نْيّدلأ َلَوَأ َنِإَف « ٌيِعاَمتْجالآ اًَهِرْيِمض ىَلِإ َكِلَذ ْنِم 
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 . « مالْشإ : نم الدب ' مالشإلا 00 ٍلْضألأ يف 22(

 . ( «ولفلا یخو ۰ ئهللإلا قارش إلآ » َةَلاَقَم زظ ) قفا



 ١ VAYوَخْي ملقا «

 00 تع نروار يف رأل كتب يو تا

 و ي 20

ESنارو موياهلإو مولمقي تنمي م د " 

 ىَلَع هرثأ يف َْمَسْوَأ ُحبْصُيَو « ِةَديِعَب ةّيركف ِدْوُدُح ىلإ ُرَمْزَألا ُدَتْمَي باقلألأ هَدَْهبَو

 . َّيِعِماَجْل ىَتَْمْلا سقت دعب 3 ةيمالسإلا ة ةاَيَحْلآ

 7 َراَتْخَي ْنَأ ِرَمْزَألآ ْىَلَع بجي > برسل كل يَ

 ىَلَع َريْيَلَو ذآ نيد رشت يف ٍةَعساَوْل ة عمل هدام دج ؛ (مدلشإلا شزق) ِنْيِمِلْسُمْلآ

 و هراَرْفإ ْنِم رال ُرييدَتل اذنه جاَتْحَي اَمَق 5 دي طبي ال ٌةَمِلْسُم الر ملم ضزألا

 . ّحَحْلأ َمِسْوَم َةَّصاَحَو ‹ ئَرْبكْلا اَهِيِساَوَمَو ةّيمالْسإلآ مَمألا يف ِهِنالْعِإَو

 ٍقْيِقْحَتَو ياللا ر هين يف ٍلْئاَسَوْلا ئَوْفَأ ْنِم ةليسَو ُهْسْفَتَوُه ُلَمعْلآ اًدلَمَو
 اَهِلْيصْفَتل َعِضْوَم ال ُةيِعاَمِتْج جنات هَل َنْوُكَت نأ ْئَسَعَو « تَطاَيِحَو ِنْيّدل ِرْشَن ين ََنَواَعُمْل
 يأ ْىَلَع َوُهَو « لاب تاد دي يدب اأن شوا نیو رک نأ نسق( )

 ر

 . ةذخآ ال ملن لکل هي هيطْعُم هَيِطْمُ هناك رهْزَألا ُلعْجَت بحور ٌةَلِص ٍلاَوْحَألآ

 ةمْيمَح ىلإ ٍرَمَْألا ُءاَدِيْمَآ : َنيِرْشِعْلا ِنَْقْلا نِف ِرَمزَألا ٍةلاَسِر َلَوَأ نأ ةَصالُخْلآ
 21 ورتم رر

 ةروس ]١١ . «َننِمْؤُمَلِل ىركذو ةظعومو ىلا هذه ف كءاجو * : َنْيِرْسِعْلا ِنْرَقْلا يف هِعِضْوَم
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 و . يابا مهب اب سلا ١ 2 ركل ملل ب ديفاعو ملات

 َنْوُد ٍةَدحاَو ٍةهج ْنِم كاَرذإلابَو ؛ سفت يف ِءيّشلآ ِلْيِلَد ْىَلَع ل ِءيشلأ ٰيف هست ليد

 « اًعْيِمَج بارلا قبيلا نع بْص مَ دركي تولا يأ مث 1 ةهج لك نم كاَرذإلآ

 . ىح وه ْيِذَلأ ُقِحَيَو لطب وه اَم لطنيو < أ لو ةصنش تات

 ٌباَتك ُهَءاَجَف « َداَدْعَب ْيِف ريج اش َدْنِع موي تاد ُْتْنُك : َلاَقَق َنيِلَع وُب َمَلَكَتَو
 ص

 مط ف هلأ َكَقاَّذَأ ال : هيف ُلْوَقَي - وتفو يف لابجلاَو يلا خيش - ِنَسَحل نب في نم

 سلا منَ نِ كَم لعق : لاق ١ ادا ای امن قت ل اھ نإ ك ٠ « َكسفت
 نب دم عم ف هَمحَر ناب ربك ثغوَس ی أَلا نم هَضرَأ م ام اجو وه ات تس ی ۹

 . وب عفو هبحص حصو َحِيَّشلا ئرآل اته ىلإ َيِمْوُدُق َبَبَس َناَك يذلا هَ « رم ريما َنْوُلْوط

 ةنسلا « م 19817 ناسين /ليربأ 5١ = ه ١801 ةنس رفص ٠١ ۰. ۱۹۹ : ددعلا « ةلاسرلا (#)

 1 . 1۸۸ 1۸0 : تاحفصلا « ةسماخلا

 يرق لإ :َليقَو سوط دنع عضْوَم ىلإ نيسو ؛ يِراَبْدوُرلا : هطبضُي ضْمَبْلآَو] . ه117 هَتَس يفوت (1)
 ْ .[داَدْغَب ئَرق نم

 . ه113 ةَنَس يفوت (0)

 . ه1 94ةهَنَس فوت (۳)

 . ھ٤١۳ َةَئَس ُهتاَفَو تناك (8)



  ( VASملقلا ىحَو 0

 َناَكذ ْنِإَو ؛ اَمَلُعلْمَأ كدا نإ هلأ بْتكْلآ ّنِم با يف َنَِل ْيذَلآ ِدلَبْلاَك لْهَجْلآ يف َوُه

 نم تلا هيه ين الك ۽ سك ار روك نم رات لك فو سرد نب م لع يف

 الإ هت E ا

 عقاَوْلأ لمعلا نفق َوُه اَذِإ معلا نم یو سالا َْلَع هيَ يف َوْهَو ؛ حولا

 ت ف رک ی اَلا لآ َماَقَأ ْوَلَو « اهم ت ىلإ ةيعاد َةَبَيَرُم ةلماع اهتايحو

 ياعم قدي الضان ذخر ذأ ؛ باتو ب كِل يف اوُعَصَوَو «اِئاَسَوو ٍلياَصقل
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 ىَلَع ىَدْجَأَو ةَرَطاَتْمْلا َكْذَي نم هداف ربك ُهَدْحَو ٌلُجَرلا َناَكَلةوُبِحَصَو ُهْوطْلاَخَو ٠ ِةَلْيِضَمْل

 لك مم يلا لأ ُلِسْرُي ادله اذل لَو + ب ات ٍفْلَأ ْنِمَو باك ةئم نم ةَلْيضَمْلأ ْىَلَع لدو اَهنَم سالا

 « ٍلْوَقْعَمْلا تعمل نم ةّيسَْتل فا ةلاعلا أ جربو « اًمِدْوُجُو هو ؛ ملكا يطيل لَم بانك
 . ٍرْيبكْل اَهناَسْنِإ نم لّ ةَقِِرط ىلع ةَباَسْنإلآ َلِئاَصَمْلآ يشدو

 هدي ٍناَسْنإلآ عْضَوَك الإ « ِةَيِلاَعْلا ٍقالخألا َنِئاَقَح نم ءْرَمْلآ مَلَعَتِي باتكلآ ُلْثِم امو

 رَ ناك كلذ نيو ٠ متري ن كلو لميا دقق ؛ ضزألا نع همس مي لي تخت
 ريع را الَمَع ُلَمْمَت ئّرْخَأ اًسْوُرُم َمُهفالْخَأ نكت مک اَذإ َنْيِمّلَعُمَ َنْيمْلَعْمْلاَو ملل م سائل

 نم رع منَ لع هادو لوح درك مث معمل نيل سليل مَ َدَحَأ نِ « ماَلَكْل

 عم ٍناطِيَشلا ُباَتِكَو «هْنِم ٍرِاَظلا ِناَْنإلآ عم لآ ُباَتك َنْوْكَيَو « ٍيِرَْي الَو ٍيِرْدَي ُتْيَح
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 نم توس ام َقفَحْأو دنع َدحآَو ٍنَسَحْلآ اأ أل رض ىلإ ثنو : لع بأ لاَ

 ُهرْو هيف الألي « ٍدْيَتجْلا اتجَْس ليما نم الجر تنقل هَتِقَل ملف ٠ َنْوُلْوُط نیا عم هرب
 ْتَرْبَك ْنِإَو ٌةَدِحاَو ْتَرَْص ْنِإَو ِءّضلآ يف ُةَعْمَّشلَآَو « ِةَعْمَّشلأَك اَمُهَو « هرس هيف ُلَمْعَيَو

 « وسفتب د وه ُلَمَْي ام رت لوح نبق هوجو لمع نأ ءالْؤَْه ْنِمٍلُجَول ةمالَعَو « ٌةَدِحاَو

 منم اري ْنَم اري ال 7 : ءئاتنَأ يف بألا ة بأ ْمَئْعَم هلق ٠ . یاش اه یو حاقنألا نين

 ُهنََكَو ‹ سائلل ُةَيناَسْنإلآ لمحا ميف ُنْوُكَت يذلا َرْه اذه . ٌديكَألا هّصْخَس هنآ نحل الإ
1 



 VAO يعفأ رلآ قداص ىفطصم

 . عاطتْسُم 7 عاطتشمل ملأ ريغ

 « اًهَسَمال وأ اَهَبَراَف ْنَمِيِف ىَوُدَعْلاب لَمْعَت َةدْيِدَّسل ّضا رمال نأ هلل ا ةمكح بْيجَع ْنِمَو

 هللا لي اَذئَهِلَو ٠ اهَبَحاَص وأ اهب لص نميف ئَوُدَعْلآِب َكلذَك ُلَمْعَت ةَديِدَّشلَأ ىق نأ

 مك اينّدلأ ِتاَوُهش نع ٌفِرْصضَت ٍضَرَمْل ةَباَصِإَك ةباصإ ۾ مه ْئَوَقَتل ٌلَعَجَيَو َنْيِحلاَّصلَ

 ءيَش هب َوُه ام َءْيّشلآ ُدَقفْتَو « كاد اَهُرسْكَي امك فَلا رستو « اهنَع ُضَرَمْلا ُفِرْصَي

 . قلا نِ ويف ا لَ مْهَوْلآ نمي ام نكي اَ « هن لوح
 ؛ ةَّقْلل َنْوُحْلْصَي اَمّلَقَف « َةَبْجَمْلا هبوُعب ْمهيِدْمُي يذلا لجل اده الأ َمَِع اإ

 لك _ ماما ِءاَمَلعْلآ ُراَبِكَو ٍناَعْجّشلَأ ُراَبِكَو داوم راو ءاَمَعُلأ ُراَبكَو َنْيِحلاَّصلأ راك

 . ئَضْرمْلا ابك ٍةَمْكِحْلا يف ْمُهلُكَو « ٍدِحاَو باَب نم ِءاَلْوؤلَ
4 0 03 
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 لع

 يطق « َنوُْوُط نبأ عم ربح ْنَع يملا لأنا نأ هرم ُتَْمَعَو : أ ل
 اَمَتيَبَو ؛ « كسم معآ َكقاَذَأ ال ١ : يرل خيش ِةَمِلَك نع ولا , لاَمْحَأ : ُتَلَقَف ٠ هبه

 هم ناك نَلَع نإ : خيش لاق َلْجَ اج ٠ زال وَ ديف ير اتد ني يف عيه

 ؛ اًهِعاََضب َمِلَع وم اَذِ ركن نأ یش ىَسْحَأَو ٠ ُنْيَدلآ اهيف بيك لآ ةي ةقيئولا تبعد ذقو ٠ رايد

 تربك دق لج نإ : ُخِبّشلآ لامه . ٌّقَحْلا ىَلَع هي ْنَأَو يندب يِنَرِفظُي نأ هلو يل هلآ عدا

 أ نع وب ياد نيالا لا تق ۰ نتاع يأ

 . ياشا يول يه بةر يف جالا أ اهئَصَوَو ىلا ى رشا ْلُجَرلا بَ
 أ من ها أ ال كام اهنا ئولخلا د : ُهَل لاَ مرح بنا عيش نإ هجو

 ُناَمَكَو ادو كص وپ ام َرْيَغ تَهَمْش شا ءَ نأ ول : لاقَو لإ تلال ف ! نهن اتق

 . 552 اًهَسْفَن تلكَ اَهِسْفَت َمْعَط تقذف اًِتََمَْم

bn 
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 « داق نكت يتلا ْتاَماَرَكلاَو « األل ثذَت يلا ثاّرجنملاو : لع د لا
 و

 . ادله وه : ذاَشلأ ِلْجّرلأ نع ةَرْذُقْلا ٍلْوَقَك كلذ لك - سلا ¿ نع جرحي َةَداَمْلَأ قِرْخَي امو
2 
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 لَا يخو ١ ابرك

 يسر ْيَئْيَعِب ی را ينأك تْنَكَو 2 َنْوُلْوُط نبا حم ِهِرَبَح ْنَع خْيَّشلا لاوس ىلإ ةجاح یب قت
 ® ل 0 1 ©

 مالم نب هلا دبع نب دَمحأ يضاف ابأ ثقل ىَنَح فرَصنأ ملين ديب « ثم ا
 0 لز َنْودْدُصَو ٌدحاَو يهر هظفح نم اهلك هني بڪ ٿدحُ يل كاد “”يروتيڌلا ةي ني

 ْنِمَك . َنْوُلْوُط نْبأ ْعَم ناب ِرَبَح نم تفتش َكَلَعَل : يل َلاَقف « ٌُريِغّصلَأَو ديبكا انف انعم 7 ae مارس سو ےک ا 0
 . ٌرْضِم ىلإ تْنج َتْمَحَر ولجأ

4 a7 2 7 م i 00 0 در 

 . لاس ملَق ةتبهو « يِنْررْحُي ملف عضاوت هن : ثلق
 5 ص

 Gin َتْبِدَحْلَأ َكْنّدَحُأ َلاَعَ اَعَت : لاق

E A 

  © 0 oOړل 2 ما 7

 نب حز لمح اكلم هوبا ُْوَُوُط َناَكو « ةر ترا نم تولوط نب دمخ ن
 رْيَغَو َنْيِذاَرَبْلاَو ٍقْبقَرلَآو ٍلاَمْل | اًطَوُم ناک اَمِيف َنْوُمأَمْلا ىلإ ئَراَسب لماع د ا
 رخآ ىلإ يتعْيبَط ناتا تناك 2 ٍناَيْغطلأب ره تست لذ بصْنُم ٰيف ذ ُدَمْحَأ َدِلُوَف 2 َكِلْذ

 َنْوُكَيَو صقل ادله مب ْنَأ َْلَع ِهِرْمُع لوا نم اَسَنَو « اَدِيِعَب اَهْذَم هتمِهِب َبْهَدَ رع

 رمو « ولا ل داهل بِحَصَو تحلو ذولا ةييُفلا بلع ء ولأ نم أ
 لي الو يخي كلذ يف ومو ءرعسفتب مي لد ٠ لقتل نا نست ‹ كاّرثألا ْىَلَع
 حلي ريك لع مهي وَلا اکل ؛ ءاَرمألاب قيود هلأ نِ قب نأ دم امنا ري
 32 وه مف 9 . هللأم عي ام ' ا یز ٹاک الون آب اَعَلَف « كرلْمْلأب

 هدو ةكئالمْا عم ذي هَل « ِنيقلَتْخُم لل ٍنيكْقَمْاَ مييكنرط ِرَْأ نم هلع ناک : لا
 اإ رَ . اللا هيف ماقول ََقْنأَو ناتسِراَمل لب ي يذل وهم نياي يكل مم ئَرْخُألا
 دغو هل شرفي دو باي َسَبْلُي مث ِناتسراَملا نأ َدْنِع ظَفُتَو هبا شن 3 ت نَا ٍليلَعلاب ء َءٰيج

 ُلَوَأ َرْعَو ‹ ترام لبق اده نکي ْمَلَو . اربي ىح ءائطألاو ةيذغألآو ةيوذألاب َحاَرْيَو مْلَع

 املك ِرِتاََدَص ْنِم ريكي « ةّقَدَصلأ ٍمْوَي ٌُبِحاَص َوُهَو « رم ءار الطمي
 تلا هَكباَطَم وس رائد ٍفالآ ثالث عريسا لك يف كلذ ُهبتاَرَمَو « دلع هللا ةَمْعن

 . ھ۳۲۲ س يفوت ()

 . ھ١۲۷ َقدُتَو . س ۲٣ وخت َنْوُلوُط نبا ةرامإ تناك (")



 YAY يعفارلا قداص ىفطصم

 ُلُكِلَو سائل رز سالاد رقبا اه عي اهو راک يف مَ لك يف تم
 : یاو « ٍرْوُدَقْلا َنِم ِنَْرَحآلا ِيِفَو ''”جَدْوْلاَف اهم نْيتْثأ ٰيف ُنْرُكَي قعر عبر هر ا نيك

 يف َرُْهَو سالا ليت : ُباَوْبَأل حفتر ! ْرْضْخَيِلَ يملا راد رضي نا بح

 هللأ ل ُدَمْسَيَو كلذ هرس « َنْوُليخَيَو َنْوْلُكأَي اَمِب ْمُهَح ره لكي ب نيواسملا نإ رنج ساختا

 دك . هنَورامْخ ةئبا وب یتا ؛ ؛ راد فل موي لَك يف خبط بار ناو ؛ دهم لع

 . ٍرْهَش لك رايد فلا َنْنرْشِع دعو ةئالث هيلع ي فني دالا َحَبطَم ُهَدْعَ

 يو فلآ مل هالو وش اهالي ارم ل وو نبأ هَلْ ام عب ذو

 اَهِيَف مضر ٍرْصَقْلآ ٰيف يرعب ةَرْجَُح + َلَخَنأ دقو « ٍنآْرَقلِل ةوالثلا ريك َناَكَو . ۳راد فلآ

 ‹ َنْوُدَمْحَيَو « َنْوُحْيَسُيَو 0905 انو ليلا ٌنويَقاَعَ < َنْيريكُمْلاِب ْمُه هاَمَس الاجر

 َوُهَو ؛ ِناَدَأْلا تاَقَوَأ نْوُدَوُيَو  ِدْمّزلآ َدِئاَصَق َنْوُدَشْتيَو دو اًبْيرطَ َنآْرفْلا َنْوؤَرفَيَو « َنْوللَهُي
 اهن دينا َسْوُسَرَط ىلإ . نقع ف قم وترد يدخ نس نیو ت ل

 أ مَعَ مولا ةّيِغاَط كلذ عليل « اهْنَع اُمَرَهْنَي نأ ةباحصأ َرمَأ مُهَلَئاَكَو اهله هدا اَ
 ا ا ذيك یورک رن ل يا کن وار یک تا ريج

 يحال َكْلَي ْيِف سيجا َربَحْلا ادله َلَعَج و مشال داب ني بنَ ةَ

 8 سرس 7 OT ما. o ر
 ْنَم ّيصخأ دقو « فسْعيَو ُرْوُجَي « فيس شئاط الجر ناک هت ف « كلذ لک عت

 و

 تف +

o 

 يف ةَبَتُق ن راكب هيضاق ٍنْجَسِب َرَمَأَو ؛ لأ َرَشَع ةيناَمث اَوُناَكَف نجس ْئِف اَوئاَمْؤ اص

 رق عيش هلأ ١ راكب لم ايدل يف ام سالا ُكْوَ كوع : ُهَل َلاَقَو « ٍةَقْوُرْعَم ةلداح
DE AEراتيد ف 7 ةَرْشَع ْتَناَكَف <  . 

 هلق نشاط م كما نع ع هاهو ٍفْدرْعَمْلا هرمي هع ب نکلا د كيش تَه اك

4 

 (ةَطْوُلاَْلا) ةماعلا هْيمَسُي ام وهو ١ ئَوْلَحْلا نموت ) ٠

 ٠ بطلا متم يف لضألأ وْ اذنه (0

 ُهَمحَر اَهَدْحَو َداَدْعَب ىلع هتاقدص و د هيج فلآ هٿ ةئمو نويل َكِلَذ ةَ يرض مبتج فن : : زاتیدلآ (۳)

 .[ٍبَّهّذلأ ىم ِتاَماَرُغ َةعَبْرَأ لد مي راتیدلاو] . هلآ



  VARملقلا يجو ١

 . َداَدْعَب يف َكَمَلَبَو ايلا أ يف َراَط يذلا ُرَبَحْلآ َوْهَو «ِدَسألا ىلإ
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 َناَكَو ؛ ِمْيَوَراَمُح أ رصف ْنِم ٍدَسألآِب ءْيِحَف ٠ مولا كلذ مرفأ راح َتْنكَو لاق

 هَعَمَو هَدَصَق الإ داو نب ذأ ةصْبَع يف عسب عمن داكال < « ٍدْيّصلأب اًفْوْعْشَم اذه ِمْيَوَراَمُخ

 « ٌعْيِلَس َوُهَو َةَوْنَع ِهباَخ نم هيدا هَتْوُلَواََيَ ِدّسألَ ىلإ تولد « دوب ْمِهيَلَع لاج

 . ٌمِئاَق وهو ھو ع لآ اَهْنِم ُدَحاَوْلأ عسي < عْنّصلآ ٍةَمُكْحُم شح نم صاف يف ُهَنْوُحَصَيَق

 َمِراَع ٠ اراض ٠ اًمْيِسَج . ْمُهَدْنِع ام ام ظاغأ خبّشلل ُةؤراَتْخَأ يذلا ُدَسَألآ َناَكَو

 عوي قدّشلا تره < اسار ءاسارَه « يللا بَصَع دْيِدَم « ٍلّصَعْلآ لرم م ء ةّيشْخَرْل
0 

 « هَتَدْبَل نم اجراَح ُهُهَجَو ٌرَهْظَيَر « ٌةَربَقَم ُهَفوَج نأ يبن
5 

 ثُم غلا ةحنفك وتعؤرو هِتَعَس نم هقذش 0

 . ! لكا ارب ْنَم ْىَلَع ٌفِذَقْنَي نأ هب

 ٌءالَعَأ م صَمَقلأ َباَب اوف 4 ‹ نوري هلع اَوُفَرْشَأَو ةَعاَق یف م بدلا اًئَْسَلْجَأَو

 هل ن ارز رازي جنر قلنا « هَتْوُرْجْرَي ٍدَسَألآب اُْجَهْجَمَو مرا ُهْرُيَذَجَف
 . ! ٌةَفِعاَّصلآ ُهَاَرَو ُدْعَرلآ هنأ هْعَمْسَي ْنَم ُمُهَوََيو ؛ زياَرمل + وع و 2

 ر

 يهب اَمَف 3 ةر ذي يتيجنتلاك ىت م رعتفاو وست نف حولا عنج م

 ُلِفَْي اَلَو دسَألا ىلإ رني ال اقرطم انكاَس كلذ ىلع ةاتيأرَو ؛ ٍنْيَع فرط الإ 0 ا ٍلَجَأ نم

 . و ىلع قانو بْعْرلأَو علا َنِم هلق ُباَجح كهي داك ْنَم الإ ام امو وب

 ضل صَل مث « هيَ يلع قا « وييشخَو ْنَع ٍدّسَللا ُلْوُهذ الإ تغري ملو
25 ER عدت وخلا نی رش نت و « ٍدَسَألا ريَ هاك ئرخأ ةَضْهَن ضعت مث « وئَعاَرذ شرفت 

 هځشیو حليو هب كح ن طو خيْشلا َْلَع َلْبَْأَو « ويماَسَجَو يدش نِ ةع ِةِصاَقَمِل
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 ا
 ع

 ب واتش نإ مذ أ مِن ُهَنَأَكَو ءوب أي يذلا ِءيِحاَص عم ُْلَكْلا ُعَنْضَي امك

 ! رثأ ةَداَرإَوَنْوُلوُط نبأ دار َنْيَبةَرراَبُم اَهَنِكلَلَو « ٍدَسُألآَو يتلا ٍلْجَرل

 2 وعم وع وس ھا 2و
 « ٍمَدَو مخ ءاي هلم نکي ملو ؛ ‹ لمع يمدالآ نيبو هليب قبب 6 | حور هتبرضو

 َلُجَدلأ اًذنَه َنُكأَي نأ نم ْدَسْنَأَو ُبَرْقَأ كلذ ناك « َدِنِدَحْلآَو َرَجَحْلَو ءاَوهْلاَو َءْوّضلآ َلَكَأ ولف 0



 ۷۸۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 الإ هِف یری ر قيال اهم ني ىننم ألا ؛ رول سجي ال مينار يف َلّئمَتْمْل
 زذلآ ةاَيَسك « اََِلَع لَكَ اهب نمم رم يآ نتللا ر ةَرخَسُم ةعضاح ةايَح
 و ٌماَوهْلآ َنِم اَهَنْوُد امو ةئ

 رهه « ىََمَتَوُهَناَحْبُس ٌقَحْلآ بْزُف ْنَع هَل ُفِشْكَي بزل 8 ادم ىلع رولا ََوَو
 : بآل هذه نقي يف اًجمَدنُم َناَكَو « هلآ ْيدَيَنْيَبُدَسألاَو ره هلو ِدَسَألا يد نيب سَ
 :A]. ةيآلا /روطلا ةروس ]٠۲ « انني يَ كير كحل رضا ا

 اِئناَعَمَو هنا ْنِم ْحْيّشلأ َجَرَخ اَمَكَو هلم َفاَخَف « هللا فرح ره الجر ُدَسَقل ىَأَرَو

 ْمَه الو ُفْوَح لجل يف َسيَلَف ؛ ةيشخولآ اَهبناَعَم ْنِمَو مقا نو شوا َحَرَح ٠ ةَصاَل

 نعت آو عؤُج ال ةوارض الو كَ دَسَألا يف دل كلذ نيَو ٠ هيرب نعت لو عرج الر

 . ٍةَبغَر

 ٌةَوْطَخ َّنأ ْوَلَو < اهلي ىلا (انآ) هيف ذجَي ْمَلو ايم ُدَسألآ هكر اَمنَاَكف سفت حملا يستر

 ‹ كسلا نم ٌةَجِلاَخ هست ْنِف ْتَجْلَمْخأ وأ ٍةَعاسلأ كلت يف ِبْلَق ْئَلَع ْتَرْطَع اَْئُدلآ مه ْنِم

 . هبلاحَمَو هبا ا ئف َفّرَمَت 3 ٍدَسَألأ مْيِشاَيَح ف ِهِمْسَل ةحئاَر تحال

% 3 % 

 « ُوكَفُم مهس وُ اإ « خيّشلا جَو يف لأ أ لَآ يف ِرطَتلَأ نع اَنْفَرَصْنَأَو : لاق
92 

 ]أ 000

 ؛ هست ْنَع ُهَلَمْذَأ َفْوَحْل نإ : ٍلِئاَق نمف « ءرْيكفت يف ائ غي انم لك َلَعَجَو « ُهْوعفَر مث

 رحل علمي كفا نوک ل ُلْوَقَي ِثِلاثَو ؛ ِتْرَمْلأ ىلإ هلقَعب فاَرِصنالآ هل : ٍلئاَكَو

 ؛ َدَسَألأ اهب رسي ب تاَرفَْسالأ َنِم ٌةَلاَح هذه نَا ٌةَعاَمَج مَعَرَو ؛ ترطب الف مسجلا نع

 تنم ميوو كبك يف داك يذلا ام: نولو نبأ هلأَس يح « دف اََراَبتَو كلذ يف اترو
 ؟ دقت

 َرْهَأ « ٍدَسَأْلآ باَمُل ْيِف كفا ْتْنُك امنو « ساب يلع نكي مل : ُحِيّشلآ َلاَقَف

 . ؟ نسجت

 اطنط

 اس

1 

 اا
pe 
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 يعفارلا قداص ىفطصم



 د
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2 0 
 یت وزا جد ےل "ملقا يود "4

 ءاَهَقْقْلا ةئئأ ُدَح

 ریل ٍقْيقَد ِنْبَأ 5 2 جم ربا ٍنْيَدلأ قت مالسإلا م خيش مْيظ وعلا ُماَمْإلآ اًنخْيَش *ش ناک
 ا

 َباَقلَأ لحي الو هَل دم هب الو ات اتق (ناعنإ ا0 : ملزم اإ اطل تطال

 قو ۲ دا بو بانك ان لو قالا هي الو ٠ ةمَطمْلاَو تريل

 منيع طْقَللا اذهب الإ طق اَدَحَأ ُبِطاَخُي ْنُكَي ْمَل َحْيّشلا َّنَأ بَجعْآ امت نأ رَ ؛ اج ادله

 َنَسْحَأ ئَرَي اَلَو « ِنْيكاَسَمْلاَو ءاَمعضلاب رن الو ءا لاو ناطلشلاب تان + نإ اَي)

 مث « ةعفرلا نبأ نيد مجَن مالشإلا خيش ٍلْئمِل الإ اهب ُحَمُْي نكي ْمَلهَنَأ ىلع يقف ا

 ٍةعاَنِص يف هللا ٍتاَيآ نم هب ناك ذِإ ؛ (ُماَمِإ اي) : لوب تح ياا َنْبأ نبذل ءاَلَح يصح
 « حلا الجال ناحل رهت ؛ ةعابشلاو ةرطاتلا نف ذأ عدا ال « جل
 ىنا َتْيِثَتَو ىَْمْلا هيف نال

 : تلق تل نإ ٠ : ةماَعْلا باطخب َناَطْلُسلا ُبِطاَحُت َكاَرَأ ! ْيدّيَس اي :ًاَمْوَي هَل ُتْلُقَو

 َةَوالَح قود ْدَقَو كم اده ُهطْخْسُي الأ , (ُناَسْنِإ اي) : َتْلُق تلر ْنِإَو « (ُناَسْنِإ ا

 اهب هلل ُفَصْوُي يتلا ٍتاَمِلَكْلا ٌلظ يه ٍتاَمِلَكِب قاتل هّصَحَو < عْوْصُخْلآَو َةَعاَطلأ ِظاَفْلَأ

 « ةسماخلا ةنسلا « م 1۹۳۷ رايأ /ويام ۳ = ه 1785 ةنس رفص ۲۲ ٠٠١ ٠ : ددعلا « ةلاسرلا (#)

 . ۷۳١.۷۲۸ : تاحفصلا

 )١( ھ۷۱۷ هنس َيَقْوُت .

 اقو تناك (؟)

 . ھ١٠۷ َهَنَس یفوت (۳)



 ۷۹۱ يعفارلا قداص ىفطصم

 ٍةاَصَحْلآَو لبلاك ِهِرْيَغ نم حض تح « واذ هوجو يف وتاب اَناَمْنِإ كلا هَلعَج م
 ُهُدْوُجُوَو ١ ْتَمْظَع اَمْهم ارك وه لَك امهم لاو « ِردَقْلآ يف ِناَياَبْتيَو صنعا يف نايس
 ؟ َرَخآ ءيش اَهُدْوجُوَو ءىش

 ْنِم ٌةَمِلَكْلاَو « ظاَملأ ال سوم اَنَنِإ ؟ اده عيا ! ْيِدَلَو ات : َلاَقَو «٠ ُحْبّشلآ مس

 َقطْنَي نأ ٍةَعيِرَشلآ لماحب ُنْسْحَي اَمَق « اه ْيِف اَهاَنْعَمب ال هِسْفَت ْيِف اَماَنْعَمِب يه اهلا

 َناَكَل بيدل ُمِلاَمْلآ َنَقاَن ْوَلَو « اني َنْوُكَي نأ َلطَبَل نيد أ َقَقاَْوَلَو « لَ رسا هرب مالكي

 « دّوْسَألا بّْنلا نف ةَحطَلَع تسيل ضتيألا بلا يف ٌةَحطَلَم هني َفَرْهَأ يقام لَك

 ۽ طقم ال وياي يف شحم لجو يذلا ماع كلو « ايڪ يف يطق لج قالَ
 ةيحاَن نم ِنْئَدلِب لص َكاَذَو « ٍةَمْلُظلآ ْيِناََم ال رولا َيناَعَمِهِْفَو « سبل ال ة ةَياَدِهْلِل ره

 ف« نيا ياو لمعلا ج ةيحات ْنِم ِنْيَدلأِب لصتي ملاَعْلاَو ٠ بّذك ْدَقَف قفا اذ ءِلَمَعْل

 . ناو َنْسْعَو َبَذَك دق قفا

 « رمد َدْعَب اره سالا يف ةّربثلآ ِلَمَمِل دادن مه هنأ الإ عراب ِءاَمَلْعْلا ئْعَم اَمَو

 رولا ةآرملآ ل دخان اَمَك اهقالخأ نم َنْوُدَُأَيَو ب ززا « اًهِتَمِلَكِب َنْوُفِطنَي

 . اَعَمهِلاَمَج ِراَهْظَِو هراَهْظإل هادا َيِهَف « اَهرْيَغ ىلع ِهْيْلْتَو اهسفت يف بوخت
5 
 مع

 دحاَو رت نم ذآ مُملكَو ِءْوُسْلَ ِءاَمْلْعَو حلا ِءاَمَلَع َنْيَب ُقْرَقْلا اَم ٰيِدَلَو اي ْيِرْدَتَأ

 یخ زوو هن هس ر َرْدلآ ُرِهْظُي : ٍرْوَلبلا نم ء ٍحْوللاَك مهقالخأ يف كِل نإ ؟ثتخَي ال
2 2 

 ريغ ال علا فيقع ءتقيَمَح رل ٌرهْطُم ِبَسَحْلا نم حُْللاَك مهقالخأب ءالؤَعَو ٠ يللا

 َريْغُيَو لاتخیو لوي ْنأ هْيَلَع لهي ؛ اًَمَدَحَو ٍةَعْيِرَشلَأ بنك يف ُرُكَفُي ِءْوّسلأ ُمِلاَعَو

 نرش بحاَص ن عير بج ت كفي ىلا ماعلا كالو « يُو روظمو دَر

 ؟ ُلوُقَت اًذاَمَو ُلَعَْت اًذاَم : لاسي ةلاَح لك يف ُهَحَم رَ عم ر
 « مْرَيْلا ِثداَوَح نم موي َّلُك ٌءْيجَي اَلَو توات ا لَوحََت ال ينل لُجَرلاَ م 2و

 زاطأشلا يود م هارت ْنَلَو . اهضْعبب َةَرَمَو اهضَْب رم نوكيا < لَك مقالب هَ

 مه : وناَسلب ل ْتَلاَقَل هُلاَعْفَأ ْتَقَطَ ْوَل يذلا اًذنَه ِءُْسلَأ ٍِلاَعَك ي ِةَمْعّتلَأَو ٍمكُحْل

 ؟ َكْديناَتَدَو َتْنَأ َكُمهاَرَد اَ « َرْيناَتَدلأَو مهاَرَدلآ
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 « ملقا ي يَحَو١ ۷4۲

 َنْوُد هضْعَب يف أ « رَخَآلا َنْوُد هْيَهْجَو ِدَحَأ يف اَحْيِحَص ناك اَذِإ ْيِدَلَو ا َراَئِيدلَ َّنإ
 ةَوَف عَم نْؤولَماَعَي ِءالْؤَه َحَم َنْوُلَماَعَتَي َنْيِح ِهاَجْلاَو مكَحْلا ُلْهَأَو < لك تاز وه «هضْعَب امسكت ورم هم كوسم عمو روم ووو ەچ ووم

 نطَبلاَو ء انزل دحل اهلامغَأ مدمن : ئابلا ةلزنم كلذب مهتر . مهين مضل
 . هلك امي مالا ن د لكا ء ردا ملاَعلا يف ذ لكلا

 اع ر روھ م 6 كر سري سب مق ہک كم كرك . ب
 لقف ةتساحم وأ . فعضلا اًهّمَسَف ةقر و أ « ةَدالَبْلَأ وهف ف اراق ِءْوُّسَلأ ِءاَملْعل ] تيار اذ

 1 0 معرس > iî سو و م
 ! اهب نْرلكأَتي ٌةَرْسَر َكلتَف ملظلا نع اًنوكس وأ « قاتل اهن
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 e272 (N) ce ar 5 م رم 43 0 0 وع م کک

 دقاق مالسلادبع نبا ٍنيدلا ع ءاَملعلا ناطلس يخش لثم تبار اَمَو ماما ل

 ال « ةاَيَحْلأ ةُمْسج مَتصَي امك هتعيبط هعتصت ايش ركْذمْلا ْنَع ْمَئلَاَو ٍفْورْحَمْلاب رهألآ ناک
 52 2 - 7 ع 2 وے ثر مسار 50 0 ر

 ْمْلَو ؛ هرْيَغ دي الَو ِهبِحاَص ذي هانت ال ‹ بلقلاك مَّدلأ یف َوْه ذإ ء شاع وأ هيف كلّه لابي

 ل ممل و ير يخلع سوك و وو كن. كيد ر تر ر يكدر
 عزتنأَو ؛ بلغت ال ةّوق هَر اه نم درجت ناكف « الو فرت ال واج الو يلام قت

 سا سل م م هوم 2

 هذهب ناکَو ؛ فاحت الو ٍءْيَش لک فیت تل يراسل ځ نول هنر ا قو
 ا 7 ر يس م ۶ ا و 1

 اذنَم نأ ولف ۽ كلانا يف نأ زينل لا : ف ادن ور کک نکل

 ٍنْيَدلأ مْجَن كل يعل نع يزل تت + يا لتا ضمد نف اطلس هاكر

 « اًرِجاَهُم َّجَرَحَو ِةَبَطُحْلا َنِم حلاّصلآ من طقسا ْحْيشلأ بضعف ؛ رم ِناَطْلُس َبْوُي

 اَمَو ٌكِبِصاَنَم ىلإ َدْوْعَت نأ َنْيبَو كَ ام : ل ُلْوَقَيَو هب هب فطلب هصاَوَح َضْمَب ُحِلاّصلأ م

 . ُهَدَي لیتو ناطلشلل ال َمشْحَتَت الإ هيلع تنك اًمَم َرْثكَأَو هْيَلَع َت - يو ےک ا ےگ ےک
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 نف اَنَأَو داو يف نأ ! يدي ُناَطْلْسلا لمي نأ ئضزأ ال انآ ! ٌنْيِكْسِم ات : ُْحْنّشلأ هَل لاق

 َةَنَس يقو ؛ ِهِرْصَع ْيِف اَيْنَدلَأ ةكَرَب ٠ مالّسلآ ِدْبَع ن ريرعْلا ُدْبَع ١ مالشإلا حْيَش « مِئِطَعْل ماَمإلآ وه )١(
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 هةر 3 هي مو ديم مواسم 22
 نڪتو « بويا ِنْيَدلَ مَ ناطْلْشلآْيلَع لأ ءه 184 کس نف رض نآإ م مق مث

 نأ ٌدَحَأ ُدْسْجَي ال < سالا د َدْيِدَش اَكِلَم ٌبْويَأ َناَكَو « اًمَءاَضَقَو ّرْضِم ةباطخ هالو ءوب

 0 E E رض کب دَ ملکی الر ‹ ابيجُم الإ ُهَبِطاَحُي
 : ر م

 7 2e 8 2و

 ىح « تيب لَا نم ه ريل هلثم عوتجَي

 د يطال دم دبل خذ نقرأ لع وحال فالأول

 لأب خيل هداك ؛ ويد ب ضْرألا بي ءاَرمألاَو هَتَوْطَسَو هك ر يو نجلا نضيف
 ةَناَح يف هيلع ى هنآ ركنم لاطنإب ُهَرَمَأ مث ! ُبْوَيَأ ات : ْمِيِطَمْلا الملأ اذنه حمس تا

 . ويل َرَدَتْغآَو ةَئاَحلآ لاطنإب ُناَطْلْسلآ ْمَسَرَف ؛ رحل ايف عاب

 « هربت ُروْرْعْلا اَهَلْخْدَي نأ سفن ىلع ُتْيِشَحَف ٍةَمْظَعْلا كلت ْيِف ُهْنَِأَر ! ياي : لا
 ر

 وب هتیداب اَم ناكف

 ؟ ةف اَمَأ : تل

 نأ ْوَلَو . "”طقْلاَك ْيِماَمَأ ْناَطْلُسلآ َناَكَف ىَلاَعَت هلآ ةبيَه ُتْرَضْحَتْس ! یب اي : َلاَق
 لإ ديف نبع تدا ةرجآلاب تزرع نأ دن ؛ ؛ اهلك اين هتيأَرَل ئسُفَت ىف ايدل نم ةجاح E م ے2 هع م رک 2 لم ص ملكا ع
 ةَروص يف ءئش ال َوُه لب « ايد الَو َءاَقب الو َناَطْلُس الو ا َةَمَظَع الف « ساّئلل روظْنَمْلأ رْيَغ 2 لەو <

 يذلا ْمُهاَنْرَمَأ اَذإَف ءَرَخآ ئْعَم ُحْحَصُي يذلا ْنَئْمَمْلاَك ِءالؤَم م ْيِدَلَو اي ٌنْحَن

 ةَمِلَكْلا ٍتاَكْسِإ ْيِف ّنَحْل يبل زر نري ٌموَق ْمُهَو ؛ ناَسْنإلأ ال ٌعِرّشلأ َرُ اف مُهْرْمأي
 نوي ْنَمِب لامل اد ِءامْلعْلا نم م اولي ذأ ْنَأ دب اَمَق ؛ ر وأ اسم ْوَأ ةَحْيِحَّصْل

29 

 وح الق ؛ عملا ِءاَرب

 . اًهِْوُرحِ خِيّتلأ تاَمِلَك ءِذلَه (1)



  « 4٤يو الْقَلَم 

 اَهِعِفاَنمَو ِهِسْفَت ظوظحل ُمِلاَعْا مهبل مَدَمَي نأ رمل لك رَ اَمّنِإَو ٠ الْطاَب َنْوَكَيَف

 مام ُفْعّضلأ حَسْحَيَ « ِتاّدلأ عم ثاّذلآ 52 اًنهلَهَو « حلا ةَروص ْيِف اًرٌوُرُم لْقََةِ 

 ْنِم ٌمِلاَعْلأ اذ ‹ اَهسْفَن ىلع ْىَّشْحَتَو اًهسفتل ةاَيَحْلأ وجرت « لَا ْيَدَي َنْيَب ُرْفَمْلا ٌلْذَيَو

 . ! فيلا عراق نأ ْتَكَواَح ةّرختلآ ةيلابْل ةَبَسَحْلآَك ٍناطْلُسل
- 

 دَ « انمار َلْبَق اَهِلَمَع ُنْييَْت ُبِجَي تاد اغلا َتاَطْلْسلا د ! ْيِدَلَو اي د
 ْنَأ ةَريإلل َنْئَأ ْنِمَف بولا ق AEE ُديِماَسَمْلا اهْيف تق َرْيِماَسَم ىلإ ْتَجاَتْحاَو ْتَكَكَفَت

 + زج ل ماه يلا طا اب كلت
 هب ْتَرفك ِلَمَع نود هتاذل ٌراَمْسِمْلا َدِجْوُأ اذإ « راَمْسِمْلأك ّنَحْلا اعلا نإ . م م ۰ 7 سوا م < ٤ 3 و ص لس ىلحأ 9
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 « سائلا ىلع مناط اَطَو ْتَلُقَتَو ِكِيلاَمَمْلا ّنِم ُءاَرمألا َْمْطَو : ِنْيَدلآ يت ُماملآ لاَ
7 ,+ 

 ذآ اإ برش ابدأ اَهَداَدْيِتْسََو اَهَئاَيْفُط ْتّلَعَج ُهَدِبَتْسُمْلا ُهَطّلَسُمْل وهل ٍتَدِجُو اَمُقْيَحَ

 ةَوقْلا عادخ نإ : َلاَقَو ِءاَر رتل الو يف ير اهني یوق ٌهيوتْعَم ةو اها موم

 ناک نإ ٠ « َّنَسَحْلأ َوُه اهم ٍنَسَح لك نوبخت ذإ « داتقا نو باب سالا رْوُعشِل ةبذاكلآ

 أ وسع اك ذو ١ يقر اهدي عرق لک َنْوَرَيَو . نم هم َحَبْفأ الو هتد يف احق

 ريكا دْرَمْلآ داع يه رْيبَكلا لكلا ُهَوق امنو ؟ ِاَرمألآَو ةَراَمإلا تعم ام : لاو

 دَق َةَمفاَن الاَمْعَأ 5 َراَمِإلآ هذلَه نر ت نأ . ْيِنَبْنَي ناکو ُكْلَمَعَو 0 هح لكلا اله نی زج ن

 « ٍدحاَولأ نم م را َةَرَشَعْلا نا ٍةعْيبطَك اًهِيِف ٍةعِئبطِب بقل ادله ت ْتَلَحَتْسَأَف « ْتَمظَعَو 5
 ت
2 

 شْحَوْلَ نأ ةَعيِبَطَك ٍةعْيبطب ء ِءاَفَعّضلآ ف اَهَبَمَل دخت َدِساَفَمَو ٌلْئاَذَرَو ِتاَوَهشَو ءاوفأ ل

 ٌبَحْضَتْسُم قزل ْمُكْحَف ٠ ُكِيِلاَمَم ِءاَرَمألا ِءاَلْؤَم نأ ىلإ ريك ُهادَهَف حيلا َرككَو
 . ٌقِْقّرلأ عاب امك امك ْمُهْعِتَب اع ,اًعْرَش ُبِجَيَو « ِنْيِمِلْسُمْل لاَم ِتِبَيِل مهل
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 نأ اريا ءارَمألآ مدح من ٠ ْمِهْيَلَع ُبطَخْلآ ميف َمُظَعَو هَل اًوُعْرَجَف كلذ 4

 . مالّسلأ ِدْبَع ٍنْبأ ْيضاَقْل هايل نك ءاَزإ

 او « ٌةَلَماَعُم الو خالط الد او الو ارش الو خيب مقل غب ل4 أ خبَشلا فاو

 نيز قرب هنج لخبر ارناي ىح اذل نيات خه عح ؟
 ااا ل موخو ٤ ِتاَعاَمّشلاي يلع نَوَ س هيو « ُهاَضر ىلإ نس اوج هُ

 لق ميَلِإ َلَسْرَأَك « ٍناَطْلْعلآ نإ رم اوُعَقَرَف ٠ ْمِهتَواَدَعِ ُهَماَسْنأ ىش الو رانا

 . همك و ويار ن نم نوَ

 ُهلَمَع ُهلَمَع َحَبَقَو ‹ هني ال اَمْيف هلوخد هئ اني راو دلع نت قبو و ُهَلْغِف ناطلشلا مَتْشَتْس

 ُدُمِتَقُي ام ىلإ هدي لصت داك امو و هست ره5 سب ل ومو « وبك راگ اهو هع ا

 . ٌنْهَللأَو ٌرمألآ مل وَلا هيدا ْيِفَو َنْوُرْفاَو ْمُهَو

 َعَمْرَأَو « ُهِضاَرْغِ يلع ربك الو ٍناَطْلْسلَب لا مو بضع َبِضْعَف املأ خيس ىّ كلذ َهَْنآَو

 إزار رم ْىَشَمَو اَهْيَلَعُهَدَلَوَو هلأ بکر ایم < ىَرتكأَف . ّرْضِم ْنِم ةَرْجِهْل

 ُهْؤْعِبتَو « سالا عزقف « ةَرِه هلأ يف بلا راع ىن وڼرب فِينَا ذهني « ماشا

 ُراَجَتلَأو ُءاَحلصلأَو ٌءاَملّعْلَأ م هيف راسو « م بص الو ةأر الو لجر مُهْنِم م فلي ال

 .اًمرهظَم يف عْرّشل ةر تآطتشاو ىب نييبؤفلا نب يب جرش جوش أك  ةزرتغملاو
3° 

 . َكُكْلُم َبَمَذ لجل ادد بَ ِناَطْلُسلِل ليقف « ٍرْيِماَمَجْلأ هذه ْنِم رمآلآ مِكاَحْل

 « َةَمَألأ َبْضْغ وب ُعفْدَتْسَي سيو ۵ نرتب ْخْيّشلأب َقحلَو هسفتب ٌبكرف « ْناَطْلْسلآ عار

 سَو ِهاَجْلَأَو ٍشيَعْلاَو 59 رايد ٌُلُجَر سيل هنا نقي دَقَو « َءاَش اب رمي هَل َقَلْطَأَو

 . رباط ٍةَرْوُص ْيِف رجح ىلع شيول نصي اَمك ِءاَمَلُعْلا ِناَسَلَْط
 یف ا يو رم ملا ٌمَمْجْيو ُسلْجَمْلا َدَقْعُي ن

 يل ص

 نم اھل ق زُ هلام ذرت نكي ذأ شب کجا كلل نرو , موتي

 . يالا ٍقْيقّرلأ الم يف مْوَسلَآَو ءاَرْشلِل

 %3 د د



  ۷۹1٦ملقلا يخَو» ش «

i e gee e a Î Ae eli سكيك ع r ملف « هْيضْرتْسَيَو هفطالُي خْيشلآ ىلإ ثعَبف « ةتطلّسلأ بان َكِئِلاَمَمْلأ ِءاَرَمألَأ نم ناكو 
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 ةر ارثي اَنَْلَع يداي بَل اذنه اتي فيك : لاَ ُةُجِئاَم َجاَهَف وب يشل ابي

 اذنه ُدْقْفَي ْيذّلأ اَمَو ؟ ٍضرألا ولم ٌنحَنَو انَراَدْفَأ لذي ِذتبَيَو سالا َنِم م اَنَلَحَم ُدِسْفُي ُدِسْفُيَو ديبل

 مَوَج الق « وجمل رَ َرْيَغ دقفيو ُكِلْمَي ال ام دقي نإ ؟ هيف م خت ام كرذبق اذا نب خلا

 يف الو هتارهش الو « هعفاتم يف رمي ب ال يدل أ اذلَه ماد ام هيَأَر ْنَع عجزت الو يلبي ال

 ةأر تومي اَمَك « ادله ىِفْيَسب ُهَئَبرضأل هاو اما ٠ اًينُدلَ ِءاَملَع ْنِم مهار َنْيَذْلأك < هعاَمْطَأ

 يح وهو
1 َ 84 

  2ع Is 3 1 1 وا < هع او عم 000 3 4 ص 9 7 r 5 2م و سا وورص ر
 هنإ كسفنب بأ لاقو هيي ىلإ « ىأَر ام یارو فيطلل لبيع هنب رخف

yTو عكس وے وک  
 هنإ 1 فيّسل إو ٠ تْوَملا او هنإ | هنإ تا

 بئات ىلإ َرَظَنَو « ُئهنَلإلا لب ُنِناَسْنإلَآ هيف َسْيَلَف « َتْوَمْلَآ الَو ةاّبَسْلَأ فرعي ال َحَّرَخَو

 ٌفيَّسل أ َمَقَوَو ْتَسِبيَف ديلا هله ٍباَصْعَأ ىف هْيَتْيَع ةَّعشأ ْتَقلَطْنَأَف « فَلا هدي ْنِفَو ةَئَطْلَّسلَ

 ُدْعْرَي وهف ِهباَصْغَأ ْنِم َرّسْكَت اَمَّنَأكَو ‹ َكَرْلْرَتَو ْلُجَّرلا بَرطضاق « ةّيِوَقْلا هحؤرب ُهلَواَنَتَو

 . أْهياَلَو وقتن الر
 2 7 هاش ڪو ع

 ؟ اَب ْمَتْصَت ام ! ْيِدّيَس اي : لاق مٿ ۽ ُهَل َوْعْذَي نأ َحِيَّشلَأ لاسو كبي ُبْئاَنلَآ َدَحَأَو



 VAY يعفا رلأ قداص ىفطصم

 . اثأ-

 اًدحاَو ِءاَرَمالآ ىلع ىداتو « َداَرأ ام خْيشلل متف « (انأ) َلْوَقَي يذلأ وه عزرشلا ناكو / î i e < elt ل, متل مشع زكا 22 ef يم
kos 20118 78 79 يبا ما م نيس سبح رقم تر ےس رر  

 رْيمآ لك َناَكَو « غلب اَم ٌرخآ نمل غلبي ىح َدحاَولآ يي ال « مهنَمث ْيِف ْطَبْشَأَو « اًدَحاَو

 . ةْوُرَتْشَيِل هنوماتسي ةَعاَمْج هتعْيش نم دع دق

 يعئارلا قداص ىفطصم ْ اطنط



 يرو ر 7
 یے وزا نجد ےل «ملقلا يخَو» ۷۹۸

 كلذ بام ْتَناَكَو « ةَنَس َنْيِعَبْرَأ قرف َدْعَب ناخ اَنْيَّشلأ نادم ىَقَتْلا : ْىِئَدَحُم لاق

 ٍرذَص يف اتا ِنَِبدَص اَمُمَو ذك ٍةهح يف ةيردنكسإ ف رختبا یا ىلع قلا امل

 ْيِف اَناَكَو « ٍدَحاَو ٍناَوْيَد يف ٍنالَمْعَي و ةَمْوُكَح ٰیلجر . . . ماي اَمُهَل ْتَناَك َنْيِح  اًمهِماَيأ

 بارلا ٍلاَوْسلأ َعاَمِيجَأ امِئاَد ِناَعَِمْجَي « َلْئاَذَرَو َلِئاَصَقَو « ٍلْزَهَو ڏج يئ وَرَ اته

 ٍةَماَسِتْبالآ ةَباَرَق ةاّيحْلأ ئِف اَمُهَئَْ ناكر ‹ رحآلآ َنِم اًمِمِدَحَأ ليسو مطَقْنَت الف

 َةَعْمَّدلَأ نم ِةَعْمَّدلأَو « ةَماَسِيْبالَآ
 7-0 هم 17 چ 7 مر ر 8 7 4 2 ا 9 - و همس ا

 : « َنْيِفْظَوُمْلا  بأدك قافآلا اَمُهتذخأو « اددبت مث .هللأ ءاش ام كلذك اثبلو
e 

 « َفّطَوُمْلا » َّنَأَكَو « ئَرخأ هضفختو ٌضْرَأ غیر مدخل الَو ‹ َنْوُرْيَتَيَو َنْوُمظَتنَي

 50 س ص ر

 . 184 : ةيآلا /نامقل ةروس ]۲١ . توم ضر يأ نفت ىردَماَمَو» : َلاَحَت ِهلوَق ریست نم
 م

 ٤ اَهْيِمّطَوُم ١ ٍضْعَب لقب م ةَمْوكَحْلأ رم وأ أ ْنْوُكَي ام اريك و < رفضم ْىَلع ٍتاَقْيِدَّصلآ قرف َقَرَتْفَأَو

f 7 r AN 2 1 
 فرط فرط لع هد انا امه ترص م ؛ ضْعَب ْنِم ْمِهِضْعَب ٍقْيزْمَتب اَهَرْم

 . رب الو ظَفْخُي : ىضَم يذلا ِمْويَك ِرْحآلأ َنِم اَمُهالك ْحَبْصضَأَو ٠ ناقتي ال
 رم ر

 ا و

1 

 37 ص #

 f e ۾ مو وإ ىو ا ےل 6 ت خه ا مر
 هنأ ريغ ‹ هرمع نم َنْيِعْبَّسلا ْيِف لجر وهو « (م) ذاتسالا ع ثنو : : ٌتدَحَمْلا لاق

 . . هس دعب َنيعْبَس الإ رفا نم لبي مل تاش هن هست ْنَع لوفي

 رخآلا ىلإ ةَدَحاَو ٌةاَيَح َةَرَجّشلأ . هين ذا رصفألا نزال وينج نفذ م

 « ةعبارلا ةنسلا « م ۱۹١١ رايأ /ويام ١8 = ه ١80 ةنس رفص ۲۷ + ١6١ : ددعلا « ةلاسرلا )#( ١

 , ۷*۸ ۸۰0۵ : تاحفصلا

 قوما دب هيف اَعَمَتجَأ يذلا َناَكَمْلا : ْيَأ )1(



 ۷44 يعقارلا قداص ىفطصم

 بوِبْصَمْلاَع طاطا عراق ٠ ٍتمَكلأ نيج « ةا رجا « ئام «ةراق لجو ۳
 0 2 2 1 a 2 ر

 بلاس نطمح د ٬ ٌءْيَش هلم ْبَهْذَي ْمَل هلک عمَتْجُم دجم « ءان الَو هْيِف جوع ال باق ْيِف

 رخام الا : شفت ال ياهو رو يف اک ذل وهو ٠ ملا ديار يف هنت ينال
 ل يسمي

7 

 ٍتاَشَو تع كلذ «وقؤط ىلإ هاه ادن ٠ شعلا عفترُم ء ره د دودشم « رذصلا

 لَمَع ْنِم اذنه نإ : هلق لع ةر مك وزو ويا ےس ن ليش مکر « ٍدَحاَو ءار ْىَلَع

 o 7 و ص ا 2

 یر « ُهَريُْي ال اًدحاَو اًرطع الإ نسمي ال مٿ « ٌقِبَع ٌرِطَع اَمِئاَد َوُهَو

 . اهنسا مايل يقي هنأ « اًبّصلأ لاح ظْفْحَي
 هل سرس ر ا و و

 ص ٍضْعَب ْنِمَو « ٌرّيَْتت ال ةتباث لوصأو ُدِعاَرَق ِهِتفَسْلَفِلَو « هِلْقَع نم ال هّسح نم ٌةَمَسْلَق هلو

 لح

 ُهَدْنِع يه كلت لکو ؛ اض ةالّصلآ اًهِضْمَب ْنِمَو « ئَقْيسْوُمْلا اهِضْعَب ْنِمَو « ُوْهَّزلأ اًهِدِعاَو

 لص ريغتت مل يه اذإ ِتاَداَعو باَبَّشلا دام َّنَأ ِتَفَسْلَم ْنِمَو . باَبَّشلآ ظْفحل ُدِعاَوَق

 كمنو « دلو محلا ةو نس وت هوك كلذ ثم دو ٠ ' لا يف اد اهني ثلا

 نطل ٌةَضاَير يه : دَحأ اهل هيي مَ هلع يه هاير ةَرْكف ة الصلح ف ديرو

 « نيقودلص ف رت ا َةَوْرَت نإ : ُكْوْقَيَو ؛ ؛ ٍماَيقْلآَو ِدْوَجُّسلأَو عوكل ا

 ْمَل مالسإلا ن ل 35 وَلاَ اتي لا لاو ء توا هَ امل حزؤل اتش 6

 مَ لک حْوُرلآ يف بصي َرْجَمْلا لجيل الإ ٍسْمَّسلأ لق ا م

4 % e 

 )١( لزطلا دنن همم .

 يح هيو كلذ  رذَسلأ رأس اهن ذأ ؛ رطل ييحنملا مرم : رذصلا ميقتنش : لاقِبا 0
 ' ِءاَرَوْلا ىلإ هالغَأ نوک 3 اًدْوُدْشَم نوک

 اتع اذإ َِماَقلآ باَصِتْنأَو مسجلا ٌدَّش يِ رثألا ئَوْمأ اهو « ضار ةقيقَح هلم ()
 . قايل ةَ : قْولَلاِبُداَرْمْلَ

 . . ناَسْنإلآ اَهَداَتُع



  Arsملقلآ يَْحَو» «

 « هيْسج يف َنْوُهْوَم ُلْورْهَم فَجَعأ خيش ائ رم ِناَسِلاَج نحت امنيو : ُتّدَحُمْلآ لاَ 0. ر r a or هك ور يب روو 2

 « ِرْدَّصلأ ُمِدْقَتْسُم « ِرَبكْلأ َنِم شعم ءور لع نيل لج أك رطل ر اتم ُفُْلْدَي

 يف ودبي وهو . اًضْيَأ جوعا دق ُهَرْمْع نأ ىلع ةؤاتحنآ 3 يو اص لع ارتب , نحن

 ال اًماَظِع ْتَنِلُم ُهَبَين نك هلاَرُهَو هِفْعَص

 لم عا ا

 دماي داك اَمَو « ُدْوُجَمْلا تملأ . اتر ! ایر : َحاَص مث (م لإ قدح : َلاَق

 . ! ثبر ء ثر ! هوا : لوفي اًكِحاَض َلَبقأَو اَنيِلِإ لتفنآ تح ُهْرَصَب

 « ٍناَحََطَتَيَو ناروي تاتار ّلَعَجَو « اَلْيِوط اَمّراَلَتَو . ةتضتحاف ء (م) سض

 اَمُهّنأ ىلإ َلْيْخَل ىح « نيم بي رس نفطي ی ةع ا مياس انف
 . امم اهالي ناني ةر ف اَمُهَنْيَب ْنكْلَلَو « ناَمئالتي الو ٍناَعئاَعَتَي ال

 ؟ ِناَدْوَجحْلآ اهيا ادله ام : ُتْلُقَو

 نم ةَرجْنُم تس يبرأ نم هتكرَت « (ن) ميقا يق ةِيَدَص اذه : َلاَقَو (م) َكِحِضْف

 لإ نم الماك قب ْمْلَو « مره ٍتاَرِجْعُم ْنِم ئرخأ هرجع اد ره اَهَق باسل ِتاَرِجْعُم

 ورام

 هذه ْنِم الجر ّيَلْجر يف محلا دار : رت انك عیش ذ ْدَقَل : (ن) ُرْوْجَعْلا لاَ

 ةعبار ةَداَح ِْتَعْيِبَط يف ْتَلَخَدَو 2 ءاَجْوَألَو مالآال اًرَدْصضَم ّيِف ةاَيَسْلآ ُرَدُصَم مَجَرَو 2 اًضَعْلَأ

 . ِءاَوَّدَلأ يطاَعَت نم

 ؟ةيلْسَلآ ثذَلأ ْتاَداَعْلا ىه اَمَه ٠ ةَليَدلآ ةداَعْلا هذه هلل حق :َلاَكَو (م) كص
e 2کلا  Kir Eمص ر و ےک و  

 فحصل ارت فيك ثبر اي َتنأ مث . . . ٌمْوّنلآَو ٌبْرَشلْأَو لكألا يه : رؤجعلا ل



 مث « يذلا اَياَقَب ئرأل « ٍتاَيَمَوْلآ ُراَبْخَأ فحصل یف ارقا ٍءْيَش َلَوَأ َّنِإ ! آ : لاق
 س َنيِعَبرَأ ِءاَرَو ْنِم لاَ ام َكاَرَل ُب ؟ ثبر اَي َتْنَأ بيك نکو . . . (ةيرذألا ُتاَناَلْعِإ)
 اَنُه نم ''”َكُمّرْخَي ردا داك ةو َكَدَحْوُحِيَس وخت كارو < يخرلآ شيع كلذ يف

 مّلهْلا ٍتاَرِجْعُم ْنِم َةَرِجْحُم َتْبَصَأ ْلَهَف «و هرْبماَسَمب ال هعِباَصَأب َكُسَمْلَيهَباَكَو ٠ اته ْنِم الو

 . ْمَعَن : لاق

 َ و م
 . ؟ ئمْظَعِلََر َرِجْعُم ِثْيِدَحْلا مْلِعْلا ٍتاَرِجْعُم فأ أ كتدشات : لاق

 وع... رگ قت ت ا ب[ فلا لع كلا فر ع يو : (م) لاَ

 .. بتلا ملا ني لعب ئرأ امك تن ثنيعلا ملا كتب

 # ¥ نك

 ؟ (َتْيِرَو اَئبِر) ام نکو : (م) ذاَتْسُألِل ُثْلُق هت « ايم < نكح مو : ةا لا

 ؟ اي مكنش يأ يو لا و ت
 ْثَيقَبَو اَهْناَعَم ْتَناَم ّهَمُل هذه ! یب اي : (م) َلاَق مث ناسا زما : لا
 . لوألا ةّيِلِهاَجْلا نم ةَيِقاَبْل ربا افلا كيت نم ٠ اها

 وڏله ْيِف ب * لک لاري الو ٠ . . اًمكیف الإ ضقت مل ئكذألا يللا نو : تق تی ساو 2 3 و K9 ٍ و

 | ِةَميِدَقلأ اَمُكَيُل يف (َتْنِرَو اَئير) ُبَسْحَأ امر « ألا : ةَيلِهاَجْل

 ؟ ةد لل يف (ْوُرْوُرَو

 : ۱۸۹۵ س َلُجَر يف لاس یم 2219ه س ِةََس َلُجَر نإ ! يتب اي ْعَمْسَأ : (م) َلاَقَ

 اًهب (ن) َناَكَو ؛ ( حد طعامه اَنيِرئاَك ) اًهاَنْعَم (اتيِر) َّنِإ : مَع ر ؟ ترو اتن يم ام

 . اهتم فرغت ال َوْهَف « (تْنر) أ . اهب لق اك َناَكو ٠ اتوم اعط

 . ٩ َكْيرْخَي » : نم اَلَدَب ۲ كمري ١ : ٍلْصألأ يف )00(

 . ةَيرَدْنَكْسِإ يف ٠۱۹۳١ َةَنَس ِفْيَص یف صقل ذه ْتَناَك )(



 « مّلَقْلا يحَو١» مع

 رم م لسلك ی

 يف 1896 س َّلُجَر نإ ! يب اَي ْعَمْسأ « هلل هللا َناَحْبُس : َلاَقَو (ن) ُرْوْجَعْلا َضَمَتْمَأَف

 ِتَناَكَو « َنطاَبْلا ْىَوَجْلا ِتَناَكَو « Margarite( َتْيِرْغْرَم) اًهاَنْعَم (َتْيِر) نإ : كَل لومي

 . (م اسأل بق يف فْ ال يآ ت َقْرْلأَو ةَعْوّلل

 ؟ َنآلَأ ٌبُحْلأ ِناَيَرَت فيكَ « 1846 ِةَنَس ٍقاَّشُع نم ناَرْوُجَعْلا اَب اما : ُثْلُق

 يلا ظاَمْلَالاب ملكت نحو . ىَقنَمْلاَك ٍرُْعْلأ َرِخاَوَأ نإ ! يتب ا : (ن) ُرْوُجَعْلا لاق

 . نيب ةليخأ ثيتغم ناععلا أو... أو اعلا تأ كت
 . نم مهل برضا : تلق
 دحق : امام یف ان از هب اي ليلا ميلا : (ميسلا) ًةملَكَو .. . مظعلآ ُتاَرَمَغَو « بلاو « يملا : ناعم هال اأ اهل (يفتلا» ةَمِلَكَ . ةديملا ْعَجدَو « مضل ءس « لفألا . ا ل قا لک ع غفل رشاد : َلاَق

 . (مزتاَمْوْولا)

 « عَ اب : لَو (م) َكِحَصَ
 قبو ١ نْيَدَي نم يق اه ٠ صفت نم لإ يحن ال ب ات هَداَيزلآ َكّذَبَو : ُدْوُجَعْلآ لاَ

 . ِناَسنِإ نِ قب َكِلذ لَك ٌعْوْمْجَمَو « ْنِمَو ْنِمَو ْنِم قبو ١ نب نم ةيقبو ۽ ِنَْلْجِر نم
 . َكِتاَيَح يف ُهيقبْلآ : (م) ُداَتْسُألآ لاَ

 اتاَذ َلْوَح َنْوُكَت ٍمِرَمْلا ٍلُجَرلآ يف ة ةاّيَحْلأ ةَكَرَح نف « يتب اي َةلْمَجْلَاِبَو : (ن) لاَ

 َلاَق ادو < َكِدَك اَهسَْت َلْوَح ضذألا ْيَتكَرَح ُرَصْق َنْوُكَت نأ بَجْعَأ امو « ءايَهَألأ َلْوَح ا

 ° وه ُنَمَرلاَو ُمرَصَ يتلا يه مايل نق ! مايا ِّرَصَممَِو نَمَرلآ ضن وَتَرَماَعُم يِف تاسلا

 ر و و

 : َلاَق اَمنَأَكَف « ُنَمَّزلَآ ضْمَيِل : : هلم لاَ ْنَمَف « ادب هوم ْنَلَف ويشل اًمأ « ْدْمَي ْيِذّلَ
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 هلثم ٌحبْصُيَف < « ٍمرَهْلا لجل حم ُمَرهَي هَسْفت مله نأ يب اي َمَلْعَأَو : ُرْوُجَعْلآ َلاَق مث

 ِناَياَيْلَآَو ٌرُصِم كنب َمِناَضَمَو َرْيِشَكْنَل ِناَصَم ُلُكَر كَل َةلْيِح الَو ُهَدْنِع َءاَنَعال اًمْيِعَض
1C: 



 م يعفارلأ قداص ىفطصم

 َوُسْكَت نا ةَرِجاَع َيِهَف ٠ اَهِعْيِمَج ْنم ةدئاف ال  اينُدلَأ عِناَضَم ْنِم قب اَمَو « نييك رئألاَو

 د ل د

 “م كلا اذنه نِي بَ كو ثذك : لاق (م) السلا هه : ُتُدَحُمْلا َلاَق

 0 ءا نش ا

4 

 يآ فَ ال تبل فرانس رك ییا فوت لإ

 ت وأ لا كي ني دي تع نبق هاه ناس اهو تر ورک

 زا تا یو ۲ ركع َعَكَوَف عب قلي ي يذلا َنْْعْلا تلف هيَعاَرذ ُلِواَوَح

 ! ٍنْيح لهوا
 اَهَتَملَو « ٍمْيِحَجْلا ٍلْصَأ يف جرحت ُةَرَجَش هِذَم ! هاب دوعا : َلاَقَو (ناُرْوَجَعْلا َرَعْشْفَأَف

 َكِلْذك ْمُهتولَعْجَي ْمُه ذأ ٠ ٍلكألا لبق ِةَرَجّشلآ د مُهتْوْخبطَي مها ٠ ةَمْكِح نم هلأ
 َمئاَمَح ِةَرَجَّشلا ّنِم ْمِهْيَلَع َنْوطَفاَسَتيَو «٠ دَر بْيَطَأ حُهُمْحَل نويَ اروبي ْمُهْوُمَهَوَيِل
 . َرْيِفاَصَعَو

 باب ١ الو « ؟ مل باب » ينم اذه يف أ قيلت ينسوا يف ناک نإ د(

 1 3 عيل لال ةعِبطلآ ببر ان َرْيَغ « ْمُهْوُلكَال مُهْولكأَي نأ مهب َناَك ْوَلَو « فيك

 ناعم ىلإ قديم « للا َفْعّضلأ ُهْنَع ُدعْنُي اَهَتبِقاَعَو اَهّزَعَو هرجا ِهِذَم ِلُجَرل

 ٌرخآ ُهُدِعاَس ْنْوُكَيَف « اَهِباَبْسَأل اطْشََتَو ايف اًعَمْطَو ةايحْلا َْلَع ارا سفت يريم « وقل

 ْنْوُكَيَو « ٌيعِْيَطلا موي لب زج ف ٍناَولاَو اتا ةا يف لاري الو مّ ءيش

 اًمْوُهَرْكَأَو « اَهِدْوُهْجَم ىلإ اًهورطضاَق ِةَيِرَسَبْل ٍةَعْيبَطلا ْىَلَع اوُناَتْحأ ِدَق اذهب َنْوُشْحَوتُمْل

 ميلا عتب ام ريآل نب لد نأ لع

 اًمَْي ْنَكَأ ْمَل ْيَنَأ نظا هلو ثذك : ٍفْعَّضلأ أ َيِناَعَم نأ نعل  اذإ مع : (ن)َلاَق
2 

 ا ىَرَتَو « الفط احب ال الجر اًخْيَس لطف « َلَكْؤُت نأ ُفاَحَت شع وتم الإ َكاَرَأ امو « اًباَّش



A‘؛ ملقا يَحَو»  

 ريك ريغ هنرنكف غلبي امهم : َُبَمَذ ليلا ر امك رْدُعْل

 كو 2 ر ٍ . ٤ وا
 مسج ىلع ذري اذنه مْسج نأ الإ ميف ذعَي مل ذإ « اًمهراَوح ٰيِنَرَجضأَو ثدخملا ل

 م و ےس م نم 04 ا ر ا ا ef o yT“ ا

 حخيشلا نؤكَي نلو « دَقَتْنَيَو ظْعَي ُصَقَيَو ملكتي ناَمَر ِءالُؤل لاثمأ نم خّيشلا اَمْنِإ ءاذله

 و, بوو سام سوك ا يوكو ؟240 لة يعج ل ا لا ا
 ٌدْيرَأ ! ِناَرْوَجَعْل اَهّيَأ : اَمُهَل ثلقف . ِةَمِيِدَق اند ىلإ هيف َتْنأ لَحْرَت مل نإ ِةَقْيَمَح يف َكَعَم

 Ca en 2 5 َرَطَت ؛ 1886 ِةََس ىلإ َرِفاَسُأ نأ ُدْيرَأ ! ِناَرْوْجَعْلآ اَهْبَأ : اَمُهَل ْتْلق اَمَلَو : يمدح

 ةنسلا ء م ٠۹۳١ رايأ /ويام ۲١ = ه ۱۳۰١ ةنس لوألا عيبر رهش 4 15١ ١ : ددعلا ١ ةلاسرلا (#)

 . 446 - 84 : تاحفصلا « ةعبارلا

 َءاَج ْنكنَلَو « ْتَمِرَهَو ْتَحاَش اڌ ِةأْرَمْلِب صاح ُفْضَو (ٌرْوْجَعْلا) نأ َْلَع ِةعّللا ِلْهَأ نم م ُرْوُهْمُجْلا )١(

 دَ ْىَلَع نخر « ّيِناَغاَّصلأ ٍنَع « جالا + ٌبِحاَصْدلَقتو « زوج ٍلُجَرلِل ُلاَقْيَو ١ : « ٍناَسّللَأ » يف

 ةآَمْلآَوَلُجَول نأ تدع ههْجَوَر ؛ ملل يف ُاَندزَوهاَنْعدَتال برأ ِنَع ص ويف ِتْأَي مَلْوَلَو يأَرلأ
 َناَكَف . ْرْجَعْلأ يف اَيَوتْسأَف « ةَأَرْمأَو الجر ادو ا ؛ وألا ةرؤكألا َصِياَصَخ اد مره اَب اإ

 . ! ايدج اَمِْيَلَع طفلا عي « اَهِفْضَو يف أَمْ كِراَشم نأ ابق ْلْجَرل
 و وارا هاو قوسا اس

 ر َرَجَعَو ٍلُجَولأ ةَجاَح ْنَع ْتّرَجَعَو ْمُهَدْنِع اهوا تلعب دََف هامل ِتَحاَش اَِإَف « ِءاٿلآ حم

 3 ريو ا عض إو ٌلْجَرْدَتَأل ١ ياللا لُجَلأ ائ ؛ اهْنِم ْتأرَبَو ةعيبطلآ اَهْنَمََو « ريك

 كلذ نَا َمَعَرَو « (ٌرْوجَع) لإ : لاقي نأ بَ . . .:ظفّللا يف رباك - َتْمَمْلا يف رباك نأ عطتسَي

 . ةأزمْلاب ص اخ

 ٍفاَضْوَأ يف ال ةَرْدُقْلا ِفاَضْوَأ يف كلذ َةَجَرَد َنِهِيلَع ِلاَجَرلل ناك نإ « ٍةَمّذلآ يف روز اَدئَم نإ الأ

 ! رجلا



 َنم كب ٿن ْدَق يا كير ُبَسْحَأ ! ب اي : َلاَقَو (ن) فيلا ُرْوُجَعْلآ ىلإ

 ؟ « ٍلْوُهْجَمْلا » يف نآلآ َكرْتكَأَ ةرخآلا برت ال فيك اكو : : (م) داس اتْسألا لاق

 ناک « اَنُهَو اَنُه مه ِناَطِيّشلَآ ّنِم ٌةَحْسِم َكِهْجَو ْىَلَع لار ال ! (م) اي َكَحِيَو : لاق

 الا كي قيم دلك ةت اوف نم لش ام كيا نف علم يلا ر دال

 لة طم تخ هز ناش نع قب
 : ةملك هيلع َنَّلَعَو ٌناَطِيَّشلآ ُهَكَرَت ْدَق ْتْنَب ُحِلاَّصلأ ُرْوُجَعْلآ اَهْيَأ َتْنأَ : (م) لاق

 اًمهف ىئّرخخأ ةر اًَهَمُهَفَو اًيندلا سرد ةد ! وهل َمّرِهْلا نإ هللا و (ن) كحضف هد ذمتك يمس وو تشرك هك ر هسا يسأل دل اک - كك ا
eهم و م 7 7 كص 7 ة م و  

 را دو « هره رد اب عمسيو ۽« هره ليعلاب جب م ۶ راي دّيلأب سملو . ةّرهاطلا نذألاب عَّمْسَيَو « ةّرهاطلا نْيَعْلاِب ْيسلأ ٌدْظْنَي ذإ « هيف أطَخ ال
 سم معرس روا و و ىو او ص # ی س
 باّصغألا َةَحاَقَو هنأ الإ هل َّْنْعَم ال ناطيشلا نإ لاتو ةٌرهاطلا

 َبَدَأ ْدَق َمَرَهْلأ نال « ٍناَطِيَش ث الب َتْحَبْصأ اَمّنِإ ٌحِلاَّصلآ ُرْوْجَعْل أ تنأف : (م) لاق م ب ر ۴ ۴ 5 و هي Aor سوك ل 6 .٠

 يبدل يِهاَوَتلَاَو ُرِماَوَألآ عاطُت ُحْوْيْشلآ نحت اتري ْنَم َدْنِعَو : ُفْيِرَظلآ ُرْوُجَعْلآ لاق

 ىلع دعت ال : ِةَيِلاَعْلا مكحْلا هذه لي سدت عوبْشلآ ريغ ْنَم َدْنِع ؟ اَهيَعاَط َّقَح
2 

 . اَهِجْوَر ىلع هأَرْمأ دسفت ال .. . لح أ

3 3# # 

 ٍفْرَّطلأ ىف ِتاَيآلآ ّنم (ن) ُرْوجَعْلَا َناَكَو « اَعْيِمَج اًنكِحْضَو ْتَدَحُمْلآ َلاَق

 شو ؛ َنْيِعنّسلآ يف يتم اأ ام هلاَوَف ؟ َنْيعَْسلَأ يف يب اي ينط : ‹ ةَتكللأو



 مقا يشد 2
 « ْطَقَف ِتاَوَئَس ُسْمَح ُهْرْمُع ام اتهم « اح الإ تلق امو تفرح ام هلو : (ن) لاَ

 9 ۱۸۹۵ َةَنَسَو « َتْيِرَو ایرو ١ : تلق

 . ؟وب َكْنأَش اَمَو مِل يف َكاَوَماَمَق دج ني اب تنأ : (م) ُداَتْسُلآ لاَ غر م

 ةلكبأ : ل اَمر لإ ُهَرَصَب َدّدَحَو "'اهْيتيَعِب فرط تح هس اذنَه عَمْسَي (ن) ُرْوُجَعْل َداَك اَمَو

 اَرُْكَو ىَوْعَدَو اَمْعَرَو اَلاَتحآَو اَلادِجَو اَيِذَكَو اًجيِجَضل َكِيْيَع يف نإ ْيِرْمَعَل ؟ َوُه تأل
 . ْيِرْمَعَلَو « اًداَحْلِإَو

 ع 07 : ةيآلا /رجحلا ةروس 101 < روھ معي ممر یل مهنإ رمل 1) : تلق ولع ثغطقت

 ياهلا َدْنِع ءال ؛ ال الوقع خويّشلاَو اَماَسَْأ خريس يِ الإ ءْيَش لك يفد ٍدْجَتلأ حقو دل

 ! فْعَضب اَّلِإَر ٌرِضاَحْلآ ُسَمْلَت ال ْمُهَتاَيَح نإ ؛ ْيَضاَمْلأب ان يا يزن نبع

3-7 
 نيمو يف ءال حسني الُجَ يتب اي اذنه َناَكَو « (م) َحْيَّشلأ هلآ محَر : ُرْوْجَعْلآ َلاَق و 775

 ادق « ّطَخْلأ ُءْيِدَر َرُهَو « ةّدحاَوْلا ةَساَرَكلأ ىلع اًرْجَأ شرف َةَرَسَع ذخأَي َناَكَو « ٍمِيدَقْلآ هم كس ےک وج تريد ر كيم >
 ِنَع اشر نيروي َُلَطَو هپ يل قلعت كلذ يف ملك طح هبجنُي مو بنيأل قر ا
 . . ةياتكلا ةَناَهإل َةَماَرَغ ُةَرْسَعَو « ةباتكلل ةرَسَع اًهْنِم « ٍةَساَركْل

 ِناَْأ) َةَدِعاَق َنكنلَو « ُنَكَمَتيم ايف لري َمقاَوَم اَبوُلُق يف ْيِضاَمْلِل دِل ! يتب اي مَعَ

 اًهسفَتب ُةَقيَمَحْلاَو ٠ ٍلَبْفَتْسُمْلا يف اَلَو رضاَحْلأ ْيِف الو يالا يِ دم ال (ةعبزأ برأ : ِناَثاَو
 . ِلَمَعُملأ يار يف ال ةأَْمْلا بؤث د ىلإ رال حاَتحَت تسيل و « اهم ال

 . ؟ كلذ فيَكَو : 0 ُداَتْسُألآ لاَ
 2 2 ص س

 ‹ َلعتشي تح ويف حُفْنَتف بطَحْلآ مرضت مث هنآ أ یر ناک الفغم ن

 و بحلب ا 3 اًهراَد ْيِف نوم ن

 < اللف ُلّفَعُمْلآ رك ٠ لعتشي ملو نح ر كسلا نب شب سو د
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 A‘Y يعفارلآ قداص ىفطصم

 ٌمدَبُت : بْرَحْلأ نومك انَدْنِع ضا دْيِدَجْلاَو بدلا يف مالكا نإ : () ْداَبْسألَا َلاَق

 ٍمْيِدَقْل يف ٍتْوَمْ ُلْئاَسَو ْتَعَلَب ام ىَلَعَو وسفن ِتاَد يف ريع ال ام ريغ عد اَم

 نرم احا تيم َتْيِمت نأ عطس ْمَل اَمّنِإَف « ِدْيِدَجْلاَو

 َناَك ام « ِةَمْيَق اذ ايش اَندِْع َنْيِدَدَجُمْلا رائآ ْنِم َنآلآ لِ را ملف اًريَك يب اي ثآرَق دَمَ

 اَهَل : ّصّللأ ِكْلُم ْيِف ٍسْئاَمَتلَك وهف اَدّيَج ناک اَمَو « ْمِهِدْنِع نم وهف ٍبئاَز ٍدْيلَْتَو ِءاَرُم نم

 . “ضاق َدْنِع ُدَحَآلآَف . . . اَهْيَتقُم َدْنَع اَمُهُدَحَأ ناك نإ « ِناَراَمتْع
 سالا َنِم اھ رَ علك يه الإ « بسأل ادله الام نكس د ْنَل « صل ابا الک 7: 4 لک

 كرفت ني قل نیت
 ُلاالْقِتْساَو رکفلآ ُةَيَرَحَو ةأرملاو ةفطاعْلاَو ةَوْهَّشلآَ ةَريرْعْلاَو ُنَمْلأَو ُملعلا :

 عباس لؤبفم نَسَح هلك دله . . . اًهرخآ ىو هرخآ ىلإ « دْويَْلا ُرْسَكَو ٍديِاَقَّتلَ 7
 لص يل هدْوُدُح يف رمن نيج َكِلْذَك ْمِئاَس َوُهَو « ٍةّصق وأ ٍةَلاَقَم يف ِناَك ْنِإ ِقَرَوْلا ف

 رم هر

 لوصف وأ َةَرْخاَّسلا ةلوصف ُرَدَقْلا اهب ب لمي يل سولا ضع هب نم وأ َنْيلْئَمْمْلا باث ْنِم هَ

 ءال ةر « ةبجزملا اتر ني ا ةاَيَِْ هَل اده نجرب بح ْمُهْئِكَلَو « ةيكيملا

 يف ناك اَذِإَو « ْمِهِرْيَمبَو مهب اَهَلاَمْعَأ ُلَمْعَتَو اَهَقْلَح لخت لار ال ذِإ « ٍةَلاَسلآ وقلب ْمِهيَلَع
2 

 ے2 و سەر

 ِنْوَكْلأ ْيِف ُمَدْهُي - هبحاَص ْنِم ُمدْهُي َنْيِح َضْيِرَمْلا َرَكَفْلأ لَعْجَي يذلا َنْوْناَقْلآ ادله ةَيِناَسْنِإلآ
 ت 20 3 م

 ْنِم تبي يح َيِماَّسلَأ َصْيِحَّصلَ ركفلا ُلَعْجَي يذلا ُرَخآلا َنْوْناَقْل اًضِيَأ اهي ‹ هيِحاَصِب

 . ملأ ِنْوكْلا يِ بي هله
3 3% %4 

 َلاَقَف « ادَّدَجُم اًقْوُسَلْيَف ناك ِءاَبَرِهَكْلا ئيكلس دَحَأ َّنَأ اَوُمَعَر : (ن) ُرْوُجَمْلآ َلاَق

 هارت مو اقَح كلذ نمار اَمَو . َنيِدّدَجُمْلأَو ٍدْيْجّتلا ِنَع ريك مالك « نارمل ةباَر تح » انبات ْيِف )0(

 . الطاَب



 ف يخت الو ٠ ني لص الو اتیا يبت هبت ال تنك ذِإ « اًيِعْجَر الإ َكاَرَأ ام : رَخآلل
 هتحاص هَل َلاَقَف . مدع نإ َكَبمذَم ةر 8 و نيم ةا ذأ لإ انآ لق لو ْئَيَقْيرط

 اَمَو « ّيف ُبَهْذَت اَمَو َكِيِف ُبَمْذَأ اَمَه ءاَعَم الطبل كتبا يأ ول ! ُمْيِظَعْلا ف

 يأ يف عب يِنْحَدْمَت ام الإ َكيْأَر يف يِْمِتْشَت َكّتمِلَع
 وأ ِةَلْيِصَمْلا وأ نيّدلآ لجأ نم م ْمُهَدنَع َنييِجَو انك اذ اَاَوَج وه اَدئَعَو : ُرُْجَعلآ لا

 | قْيقحَتل ني نجا الل یر د ال نحو « هرخآ ْىَلِإَو اًَمرخآ ىلإ ةَمِملأ وأ ِءاَيَحْل

 اَهُناَمْمَأ ُنَّلتَي امك ٍلْوَقْعْلا ضْعَب ْتَسّيلَت اًهِتاَفاَمَحَو اًهَتاَوَهَشَو ةاّيَحلأ ٍبِهاَذَم غ ْنِم ِتاَرْوُرَض

 نوح : ةّيظْفَللا ت اَهداَرَُمْلاَك ُتاَقِداَرَتُم ةَيِلَمَعْلا اَهَِمَل يف ةاّيَحْلِلَو < اهب عير عابطلا فب

 ! ْئئْعَمِب ُددَجْمْلاَو ْفْرَخُمْلاَو ُبَوَُمْلاَف « ٍدَحاَو ئَتْعَمِب ُتاَمِلَكْلاَو ِناَبمِلَكْل

 . ةَدِعاَف ِءْيَشِل ىب لمه اًنْعْطَأْوَلَف ٠  َوُهِوسْنََةَدِعاَف ِءْيَش لک یف مضي نأ ُدْيرُيِدٌدَجُم لک

 ْىَلَع َنْوُكَن نأ بجي ضْرآلا هذه ئىَلَع ةَدِحاَوْلأ ةايَحْلأ هذه نإ : (م) ُذاَتْسَألا َلاَق
 ص

 اَهْيَلَع ِةَطَفاَسْمْلاَو اَهْنَع عفّدلَآَو اَهَل ٍبْلَجْلآَو « ماَكْحِإلآَو طبَّضلأ نم هب ُحّلْص اَمَو ايس

 رخت َْلَعَف « اَهِرييْدَت يف ةَبْحّصلأ اَهِلَمَع يف ةَلهَسلَآَو « ِةرَدَمُمْلا ةئوُْوَمْلا قدا اًِْئاَسَوب
 اهم داو موس زم ذذخي نوا نب يف شن نأ بجي ألا نط يف احلا نك امم

 ٌضكترَي ٠ ِنْييَجْلا ٍتاَكَرَحَك اَهاَتْعَم ْيِف ِناَسْنإلآ اًذه تاََوَح ثقب الإ م ريح

 ‹ همِيظْنَت يف ُلَمْعَي ناك ٍدَسَج ْنِم م اهوّشُم اًخْسَمَوب قلا هَلَمع ٌرمَتْس ا ِنِإَف , هِنْوْاَف ْنَع جريل

 . وتنايصور هتاّيَحل ُلَمْعَيِهْيف املك ناک مسج ْنِم ام وب َفّذَقؤ

 ماد ام درمل م عري هلك عاتیجالا امو 2 ديف ماد ام نجل ئش لك منج ةجأأ اذه

 ِهْيِضْرُي الو ٍبْلَقْلا عضو الم بجي ال اًدَدَجُم نجل َناَك اذإ رم نم را نوحي فيكَ « هيف
a e”و ل ا و  
 . ؟ ٌدح هلال َدَيَقُم َنْوُكَي نَا ديرب الر “5لآ

n 

 5 م6 هور رهو 1

 دقو ؛ لبقيل اًريدَمَو . يذل الفم بِرصَي عراّشلا ادعم يف يطزشلآ اد ىلإ زظْنأ

 بأ : نزم اَهنأَعو « بالا ةع يَ هلل يه اهي رم اهي موكل ةن



 ۸۰4 يعفارلأ قداص ىفطصم

 لَك ؟ ٍلزاتمْلا وذل ٍناَرذُجَك ِعِاّشلآ ادله يف اَمِئاَق يرسل اذنه يب اي ٌبَسْحَنَ

 ؛ دْيَحْلَأ ِةَِطاَعْلا ْيِفَو ٌيرْشَبْلا ٌنحلآ ْيِفَو ةَ ةِيِناَسْنإلأ ِةَداَرإلآ يف اًضِيَأ ففقاَو ل ! ب اَي

 ف يقو « ِهرْيَغ ارتعَمِب ٌهاَرْكِإَو ‹ ىم ٌماَغْرِإ هتاذ : ني الأ عب ددال وخ ال مك
 2 رر تر

 ىّرخأ ةلاح يف ءالَبَو 2 ةلاح

 ؛ ةيزخْلآ وب دج دقو ٠ ةبغرلآ وب قطن هاَرْكِإَو ٠ ڙيسيتلآ وب عقيل ماغزه
 يب سو e صر رھ رھ ر 3 2

 . اَهُلباَقُت تلا ةيحاّتلا نم ةمصع ُهُسْفَن َوُه نؤكيل ةّيح ةّيحاَن نم ءاَلَبهُسْفَن وه َناَكَو
 حِلاَص نو لك ! ي اي ٠ كلذ نم ِءيَش قط ياخ لکو « مير قلص لکو 5 e ACF Arو كر هلم س هاو د م 0 02 وو هس ماو

 أ مَلاَمْلا بيرت امه : دنبي يرل اَدَهَك ةيئاَسْنإلا حلاصمْلآ ٍقْيِرَط ىلع َرُه الإ
 . . ْمُكَبَهْذَم ُبْيِرْخَت امو ٠ ُنْوُدُدَجُمْل

2 % 3# 

 5-2 دنر لَو ؟ الع ْطَلسَتي اع تحب مآ عب طاس اع ْتَحِبَ : (ن) ٌزْوُجَحْلَأ لاق
 ا

Ci 
e 

Ci تا 

 ةَلَأْسَمْلا يه هذلَه ؟ ْىَوْقَأَو ئ ل نو ذأ او ا هَ اًنْرْياَرَع نؤكت ر 30 30

 تعفو ئسيلا ةت وي مخو تب ُمُظْمَي يذلا ئَلغألا ُنئَمْلأ كاته نكي ْمَل نإ
 ئلغألا لمل اده ٌلِئاَسَو لإ يه نإ ةاضاَمْلأ يتالخأ 0 ةَحْيِحّصل نايل كو « ةاّيَحْلأ

 . اًهبناَعَمَو اَهعِئاَكَو يف اَهسَْن ةاَيَحْلآ ٍنَع اهتاياغَو الاما يف ةايَحلأب ٌوُمْسلِل
3 4 3 

x 

 2 ت
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 9 رب
 ہں وز د یل

 و ر ماهر
i erلف هصعن ل ني دخاو عج ۳  

oرص ر رم 2 م ت  

 دق ةعيبطلا نأ وه « مرهو خا ست كسل م كم &

 . هب اك يذل ¿ املأ ترّيغ

(e) iق مكاَحَملآ ْئَرَأَو ٠ مِكاَحَمْل ٰيف کی اًيضاَق ناک اًنبحاص نإ :  

 َيَرَخ اَمَق . بالا وا بزعل نب اه ما قولا طي هلع ُتَمَكَح

 ِثلاَّثلأ سبل ىلإ الإ ةَمَكْحَمْلآ َنِم
8 

 ص
 | ق5 6 كيفن لق

 تلال أ نِسَسْلا »

 . « ضرما َعَم هلا رم : َلاَق

 ةعنص نم باسحب لِ نوک ال ائِماَسْجَأ ٌرخآ ن « يِرْمَعَل ت َتْفَدَص : (ن) لاق

 ُبِرْضَي وهف « ةَمْركُجْلأ يسزك هنأ فرع ْذَق بمحل ةفْيظَرْلَأ يسرك اکو « اًئلاَمْعَأ

 4 رثشلا لأ لإ ينم کنيو ١» یلاعت هلق ىَتْعَم ْيِردَتَأ ٠ . َنيِفَطَومْل ماَظِع ىلع َبْئاَرَّضلَ
 . ؟ َلّدْرَألآ ُهاَمَس لَو ٥ : ةيآلا /جحلا ةروس 77 47١ : ةيآلا /لحنلا ةروس 31

 ؟ َكِلْذَك ُهاَمَس ملف : الق

 اًذنَم ره امف ١ رنا عع نحل دو« طيبا سدنعلا افرع ذك

 لَو جر ره الف هرخآ ىلإ هلأ ْنِم ُهُحْسَمَو « ٍضْعَبب هضْعَب ٍناَسْنإلا طلح هن : لاق

 ةنسلا ءام 1977 ناريزح /وينوي ١ = ه 0 ةنس لوألا عيبرا١ ٠١١ ١ : ددعلا « ةلاسرلا » (*)

 . 856 _ م4839 : تاحفصلا « ةعبارلا



 ۸۱۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ْنِم َنْينالَللا يف تنك َنْيِح اًخْبَش ْتْنُك ذقق انآ اما : لاو (م) ُذاَْسُألا َكَحْضَتْسآَت

 . َنيِعْنَسلا ْتْغَلَب َنْيِح تق ٰيِنلَعَج يذلا َوُه اَذَهَو « ْيِرْمُع

 ا 2 مه ر و 5

 ا ل ب كف الق + اتش ص ذأ خر ت دق

 الإ باسل َدْعَب ينل ةةلآ نايت ناو « لع تدع تفر ا

 غيل يي لنا تنقع ٠ نم يق ن ةا يع هزل ن لإ نينج نان
LE 35 

 هش س. مج هعمل ساس ا 2 1 ل ٠ کلا ُتاَّزْلَمَل
 دؤيف ٰيف اهلك ْيَيا تناك نمو ؛ كل تسل : ةّريْثكلا تاذلَمل

 عمال سر سرس

 . ةاّيَحْلأ ةعيرشو نْيّدلَأ َةَعْي

 ّنم ْنكنَلَو ةو ّنم ْنْوُكَي ال ِةَحْوُخْبَّسلأ َّنْهَو سالا كا س م تف :

 او ا قن ا ل يف وإلا لس ل رف کم لا

 ْيِف منجل عم تنك ٠ « ملألاَو ِهَدَللَو ِنْزُحْلاَو ِرُْرْسلآَو ٍقاَمْرإلآَو

 يعم و: لل هان انهت ألو. هين یس وي

 اَهِمَْي يف ُرظْنَيَو «ُدَمَهَو لاب اًمئاَد اَهْلَعْجَيَو « اَهَفْعَض يقي اهتوف ظَفْسَيَو اَهَيْْيْع يفي
 طاَْسَي اَدَبَأ ُلاَرَي اَلَو « رخل م ُعَبْنإَو ارخآ تاج لوقت ال ٠ دْئعَبْل اًهدَعَل ب بيل

 ( . قي مَ نإ هَعْوُُو یتا
5 0 

 مت ١ مو ر ا « هللا َتْفَدَص : (ن) ا ل

 حج ۳
1 

8 
 ا

 ا :

 لكل 1١

 ف
 سا

 نفذ

 ا 3 :€
N 

 ناك : اإلا :يِلِخَمل اده نيترو < ايي امار ايتا لَ هد ا
 2و

 رخآلأ ْيِف ن غي مل ٍلَوَألآ ىم ذمي ْمَلاَذِإ : اَلا َنِم هري َوُهَو «٠ ٌةلْيقُت ثاَبج و هلك

 يختل 0 كلذ دقنأ زب د وف ملا ْيِف ِزاَټج لكَ ا نا

 ُيِبَصَحْل ُراَهِجْلاَو يِلْضَعْلا ٌُراَهِجْلاَو ٍمْضْهْل راجو سما ُراَهِجَف ؛ (ّيدلَبَل دلل
 ۾ 4

۵ bk َرْوَدلأ 



A1۲و  

E BERET 

 اًهَتَميِيَط ُفِعْضُي ْوَأ اَهْلَمَع لْطَعُي وَ اهَمْكُح ُدِسْفُي امم ِءْيَش ؤا « ةبندَم ىلإ .

 ِتَناَك َِتَراَهَطَو ِمِتَءاَرَب يف ةبنالأ ةلوُفَطلآ َوُه ُباَبَّشلآ ناك اَذِ هنأ ِرْمْحْلأ ْيِف ةَدِعاَملأَو
7 

IT ةلومطلأ ُلَعْجَت ةليسو ِنْيَدلَأَك تن ُتِيَأَر امو ؛ اَهِطاَّشَتَو اَهِتَوُق ىف الآ باَبَّسلآ ىه ةَحْوْحْيَشلأ ٣ 
 ىلع ارق يف َوه اَن ةوفطلأ ريف « ٍناَسنإلآ اًدنَع نيف رمل رخآ نإ اهقياقجو ةدتنم
 لَو « دْهَملا اًهُدسْكَي الو « ئجلا اهيفطُب الف « ةاّيْلأ هِذَم ْنِم ٍدئاَوَزلَاَو لوضفلا ٍفْذَح
 لَو وسلا اَهُمَظاَعَتي الو , ُقاَنْخإلا الوهم الو ءُمَمّطلآ اَهْعِْفُي الو « ُهَوْهَّشلآ الذ
 يهر كسب الو ٠ ُةَيِضاَرلآ يهو غلاب الو « ُةَرِباَصلأ يهو ُلَمَث ال مٿ * ؛ ُْتْدرَمْلَا اهفْيخُب
 ؛ لولا يجو دج الو « هليا يهو ت الو « هناا يهو فر الر« قولا
 و س 5 اهكيلَي لآ ربحا عب ءاَبَطَو َةَصاَعَبْلاَو بْحْلَأَو فعلآ الإ ة ةناسنإلآ بلك ال يه و

e 

1e 

 لإ بعلب لل وق الو « تخل ةت لإ ةهاتشلا نف انرَع بجز ؛ بق
 ات امم رثكأ اَهِيَف ىنغتستو ٬ اَهَل مته امم كأ اينُدلأ مکه مل ؛ رظّتلأ ةر

 ا َنَكْمَأ اًمم اَمِاَد اهسفتل ةَداَعّسلآ ٌجِرْخَتْسَتَو
 كلذ اَلْوَلَو « اًهّرُمْنَو اًهراَرْيْسَآَو ٍةَضعْلأ ةاَبحْل ٍةَساَرِح يف ةَلوُفطلا لمعت اذلَه لكِ و

 را كيو زل كي ل ولك ُنْوْيعْلا تار الر ُماَلُغ بش ال لفط اَ ام

 . ةعيرطلا َنِم ىَوْفَأ ٍسْفَنلَ يف َءاَربْلا نأ ٍناَِبْني ٍلاَفطَألآ ِهْوُجُو
54 

 الإ ٠

 اًهِداَرْطَأَو ةاَيَحْلَأ ٍبْيِذْهَت ٰيف ُنْيَدلأ ُلَمْعَي هب و نيل ٍصِياَصَح نم اض ره كلذ لك
 نم الإ ايْنُدلآ دس دع نتف اتق يف ل انف قوق و . ل رقْل اةلرصأ نع
 وسفن ف اري َتَحَبْصْأَو ؛ ئّرخأ ا ضْرَأ ٰيف يهو ٍضْرَأ يف هلاک تح « هدؤدح ِءاَرَو

 . ةي لأن
 ص م 2 5

 هلم نأ ات كح ي ةاَواَسُمْلأ َداَقَتَع ضا نأ ثيم : َلاَق

 م

 « ةلطابلا ا ت َتاَوَهّشلَأ هذه لَ أ ُهَنْعَلَو « تلق اک 7 (ن) )ةت لاقف

 نا
1:. 



 A۱۳ یعفارلآ قداص ىفطصم

 ةَيِداَعَتم ٍةَقيَتَح < فلآ اَهناَك ةدياولا ةقيقحلا لج يشت فلآ يف ةا ةَوْهّشلآ نإ
 ؛ نقلا یهر ةَوْهَّثلَآ يه اًمِهِدَحَأ ةر وش نك ذق ةَدِحاَو ةَ َرْمأ يف ِناَعماَطلَأَو « ٍةَعِزاَتتم

 ةَعاَنِصَو دوي دوف فنلاکت اتا نادال ع نور ْمِهِداَحْلِإَو َنْب َنْيِدَحْلْمْل ىلع ۾ هللأ لَو

 قئفلخشْلا كوم نأ مطنش هلا سفك لآ ةكآلآ ةعاكصل كلذ ّلُك َّنَأ َتْوُمَلعَي ال مث « ةاَيَحْلِل
 ا

 لَك نم ُحَتْفَي يذلا فالخلآ دپ تینا هک ی ب ُْيئاَسْنإلآ تيل اَمَق « ٌةَدِحاَو َةَكَرَح
2 

 ةّيرَسَبلَأ ةَعيبَطلأ ىلإ َبَرْفَأ نظل ا َءوُسَو ةر ُلَعْجيَو ٠ ۽ نيا تازنآ يش نك نع يس

 ملا ةَقتلَو ةَملالا نم

1 

 ناَسْنِإلأ َنْيَبَو « ةَعْيبطلاَو ِناَسْنِإلَآ َنْيَب اَمْيَف ْنِكَلَو « ِتاَرِجْعُمْلاِ ذيل َءاَج دَ

 فَلا نيبو « سملو سمّتلأ َّنْيَب امف هيِاَمَعْلا ٍتاَرِجْعُمْلاب ءْيِجَي ِنْيَدلآ ٌر ريغ ْلَهَف « هعِفاَتَمَو

 . ؟ ٌبِجاَوَوُه اَمَو نح وه اَم َنْيَبَو « اَهِمْوُمْهَو

 د # 3%

 رس 59

 4-0 هم 7 2ے م ا سوس ير ر وا

 يذلا ِثْيِدَحْلَأب يب اي َكَمَع لص : لاقو (ن) ُرْوَجَعْلا يلا َرظن مٿ : ٿڏَحْملآ ل

 امأ ؟ َتْلُق اَداَمَو اَنلُك اَذاَمَو ؟ ِنيدَدَجُمْلاَو ٍدْيدْجَتلا ٍرْمأ نم اًفنآ اتل َ ناف ؛ ئضت
 هني ل

 هبحاَص ْنِم اًَدْيِدَج ناک ْنِإ كلذ لَك « َدْيِدَجْلا أَطَخْلاَو َةدْيِدَجْل ةَلْيذَرلاَو ةَدْيِدَجْلآ َةَقاَمَحْلأ
 معا

 بندا لَك ٍلاَمْمتْسأ يف ةئرخْلا قالطإ لإ ٍدْيِدَج ْنِم اَدَبَأ اَنَدْنِع َسِيَلَو ٠ اَيْنُدلآ يف ٌمْيِدَق َرْهَف

 . ةَرباَكُمْلاَو ِرْوُوْعْلَو أ أطَخْلاَو ٍلْهَجْلَو ٍةَحاَقَوْلأ يف ُهَفَح

 ويف َرُه يذلا نطاَبْلاِب ْنِكَلَو نم كَل ُرَهْظَي اَمب رمال سلو : (م) ُداَتْسألآ لا

 هي دك تعما كلو اک يف رشا ني دنع يتلا تست
a 

 افشتنم ةَقْيَمَحْلآ يف وهو ٠ ٌهْيِظَع ٌرْضَق دن كل م معزي اندنع دج لکو ٠ اَنْ ال

 لأ ْمتْمَي ْيِذَلأ اَم اله ْىَلَعَو : ٌتاَوْرَنَو تاَوُهَش ةو ماجي ويف ناجع نأ بَ نينا

 . ؟ َفْرْشْكَمْلا بَدَألآ ُهَسْفَن َيِمَسْي نأ َمُفَوَتمْل

 ا َكَل اَوُمَعَر ةَيِمْسّنلأ هذه ْىَلَع ٌضرَتْعَت تْبَهَذ تن اَذِإَو : (ن) َلاَق
 و
5 

 َةَحاَقَو نمل ن
 هم 5-0

 . . ةيلاَعلا واخ اَّلا) يه نذل لج ةد دا ال) َّنَأَو . . . ةَسّدَقُم



 ؛ مّلَقْلا يخَو ۸1٤ ١

 ْتَعَدَو ِةَلْيِصَمْلا لْهَأَو ءاَيَحْلا لأ َنْيَب تئلَْتْسآ اذ ةَوهَّشلا ٌةَحاَفَوَف : (م) داسال ل

 يف اَم ُمَدْقَأ َرُه َبَمْذَمْلا اده َنكنَلَو ؛ ٌبْيَر كلذ ْيِف ام اديدجَت ْثَناَك « اَهِبَمْذَم َْل

 . ميلا قل ذل مايل ئي اتمتجأ نو ع بهذ كيشة ء يضزأل

 لأ نب هرفك نم جرب سائلا ىلع هللا ىَلَع طخَسَمم يف كلذ لم لَو : (ن) لاق
 وأ يق ل يف « هنأ نمل ف : الات زفت فو« اجا اقل

 هاب نوحي ال ْمُهْدَثْكَأَو ؛ لع ُةَلاَسر ُهبَمْذَمَف ٠ لعب ىم مههابشأو ِءالُؤَم نم حار
 . يف ةّلعْلا تاب نم الإ دِساَمْلا يأَّرلأ ىَلَع

 ام

a 
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 ا نر يتصل نوئ نشم يقع

OEE0 ثلا وكر « ةع ف ف  

 سا رع 5: و هَ سوو 2 ر 21
 ُهَقْيِهَن نأ مع ب نأ وه راّمح لک ف َدْيِدَجلا نإف ! یب ای : َلاَقَو (ناُرْوْجَعْلا كحضت

I~ Aه  e ederسم هاش هع هةص يي 07 م يت م ا  
 اًمَدَحَو ةيمستلا نكللو « هب نیک اک كلذ لك تیسرا نیلا اعجاز

 0 8 ودم س 2 27 م هم وَ 00 000
 انرامح لح یف ال قم وملا ٍناذآ يف اته بْيذكتلأَو ريدصتلا نأ َرْيغ , ةديدجلا یه

 اده نم َرَظََف ٌرْوْفْصُع َءاَجَف 5 ٍرِْفاَصَمْل ٍدْيَصِل انف بص 3 َبَصَن الجر نأ اًوُمَعَرَو : () ل
 نِ كلف : ملا لاق ؟ بارلا يف اؤمطم كلام ! ادم اب : لاق « ٍدندَج ءْيش لإ خفلأ ر e ر

 ؛ هلل َيتَداَبِع ٍلْوُط ْنِم كلذ : ُخَمْلآ َلاَق ؟ كؤاتحلأ َناَك ّميَق : َلاَق ! هنأ ٍقْلَخِل عْضاََتلَ

 َناَك نإ : قني وهو َلاَقَف « مقنع يف لا قَد اًهطَقَتْلا اَمَلَق ٠ بل نيكنبلا مد
 رو يب ر

 انج د يش ذقت تلا ان ب دز لآ



 41 يعفارلا قداص ىفطصم

 ر 0 نقم 0606 2 سلو ايا ا 7 قم 2 ~~ ھە ¢ وا

 ِتاَعَرتُمْلَاَر ِتالالأ نَمَرِل َملْصَيِل َدَّدَجَت يذل َرُْه َسِِلْبِإ نأ ةقيقَحْلأَ : (ن) َلاَق
 و يبل ر ا أ e مدام

 ٌيِناَسْنإلا ُلَقَعْل اذَْمَو اًدِرطُم م يَقُولَ ماد اَمَو « ٍلّوَحَتلَأَو ةَعْرّسلأ رس ِرضَعَو نفل موللا

 ةَعْئبطلا حم ُهَسْفَن سلنا نخست دْمَألا ْيِهَتَْيَسَف « ةعْيبطلأ دنت نف ةع دنع فق ال

 . ٌرّشلآ نم هنف ام لَك جاَرْخِتْسال

 ا َبَلَثْنأ ُهاَثَأ ؛ اذنه َسيلبِإ نأ بَجسعْلآ و : (م) اق

 ْنِم َنْيدُدَجُم الإ ٌنحَن تؤي ال مث « ٍلاَيَخْلآَو ٍلْثعْل ةَرياَبج ْنِم َنْيدَدَجُم مهنف جرب هلا
 . ؟ ِةَقاَمَحْلَاَو دلل ةَرِباَبَج

 ُهَأَرْقَل اًذنَه اَمُكَلْوَف رش اس ا ِناَمْيِدَمْلأ ِناَرْوْجَمْلا اهي : اَمُهَل ُتْلَقَق : ُتّدَحُمْلأ لاَ

 َنْوْدُدَجُمْل
 f و ےس e ل ر 2 e يم 2 7

 ةقزأ يف امْوَي « َيِعِفاَشلأ ماَمإلا ٌبحاَص َمِيبَرلأ نأ یب اَيْرْشُن : (م) ُداَتْسألآ لاَ
 و عر و ا ا ہک O 2( سوم ل

 « هسارو ت ضفتي دخ ا هتباد نع لزتف « اداَمَر ةءولَمَم ةناجإ ء أر ىلع ترف ٌرْصِم

 ي ُتنُكَو « لزق وَ اَمُهَلوَف تي رأَرَو « ِناَرْوْجَمْل َنَلَع یوسو : عيدك

 . ْرْوُجَع لث اإ | اَمُهَعَم نسخ اَمْف ٠ ةَيِلَقَعَل عل ةّدِجْلا نس َيِهَو « ع َنْيِرْشِعْلاَو ةَعب م

 : ٍدَحاَو لک ُتْريَبْعَأَو , سا مْيَقَس لك الإ نب رنا ف قرأ ثق ٠ نع نأ
 رک َء اوو  ٌنضَرَم ضر يار لك َتْحَن اَذَو « ٍناَحْبَّسلأ َلاَق اَم ُلْوَقْآ اَذِإَو « ويلعب مُهْنِم وم So هلع

 . . ٍناَطْيّشلا ىلإ اَهْفَرَط ةّيسْيِطاَتْعِم ٌةرْبِإ ِهاَجّنَأ

N 

7 01 
 ب ثلا تب ايو و طع ٍنيَحْبّسلل ُتْلَقَف « ادله ْنِم اَنْعَرمَو

 . ٌيِرَسَبْلا سجل ّنِم 184هةَنَس يف امك اَمَأ « ِناَقْوُسَلْيَمْل

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 )١( ةَعْصَق .



 چ
n 

1 

 یں یی ع 3
 ی ورا نی ےل "ملقا يخ ۸1٦

 ر سم ر

 ىلع اًنغطضُم ْنَتْيَأَرَو « ِةيفَسْلَمْلا ةَجاَجْللأ وذاهب ثْفض ْدَق تکو :

 هلو و 2 7 7 7 2
 اًمتنأف « اًمكمُيِدق نم ٍءئشب - هللا َكَمَحَر  ْئِنئَّدَح : (ن) وجعل ثل ات رتل

 وم هم 00

 اًمتلِز اَمَو . . . ٌبُحْلآ ىف الإ ل سي ةاَيَحْلَأ َ
 2ع: رو عد 5 ر ی

 يب اَمَتْلَدَع َدَقَ « مزيل دلع ني ناين كزيعلا ذج نف

 نم اَسأَي يلف ري داك هاو ذو , 1140 کس نإ ليم اَمُكي لب نأ يقو « دنیجلاو

 َكِيَبِحاَص ر نمل ذإ ئَمْخَت

 ّنِم ٍلاَح ىلع ةَولَخْلأ يف اَهَعَم َكْوَجْفَيَس ٍلُجَر ْنِم ُهُفاَحَت اَم - س َنْيِعَبْرَأ ءار نِم يهو ذده
 .. عالاقل امك ةَمِيِرَجلاب امَِلَتُم » َكُدُحأَبم هِيَ

2 e 

 ناكل ؛ Margarite) َتْيِرْعْرَمَو Cathrina اَنترئاَك) ربح

 و
 عي ر

 ا نونا كلو ١ یب اي هللا ال : «) لاو « ٍناَومَلآ كص : .َلاَق

 ع رمال EOS يتم لب دَقَو ِهِمْوَعِل نيبرَعْلا ُمْيِكَحْلآ
 قبر ديلا نع غلا مک ا 1 اا ٠ 007« ْيِدَسَج ُرِئاَس َّلَحَن اَمُك
 ّيَأ ىّتْمَم وأ ايش وأ اناَكَم زْوُجَعْلأ ُتِحْبَم ؛ هلع لم ُلَمْحي ناحل

 . (ناكْمِإلآ رذقب) اًهِف يق وأ اينُذلآ ىلإ

 . (ن) ٍزْوُجَمْلآ ُةَقْوُشْعَم نآلآ يه (ن) زْوُجَعْلا رت َّلَعَلَو : َلاَقَو (م) ألا كج هَ

 « م ۱۹۳١ ناريزح /وينوي ۸ = ه 758 ةنس لوألا عيبر رهش ٠٥۳ « ١8 : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . 844 - 941 : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا

 ِْيَلَع اوكي اليك ِرِذنُمْلا نب ِناَمْعلل أ نإ ةدرتس يف دما ال . مرت مكس فيس نب نأ دف 00(
7 

 مو

 مالك برملا دلع لآ ْئَتْعَس ْيِفَو « َةَنَس نالو م ثالث ش اع ذي هنإ : ُلاَقُيَو ؛ ينم الو َةلْيِح ْيِف

 . ُهُعِضْوَم ادله س



 A\Y ىعفارلا قداص ىفطصم

 اعم ر ايو E ؛ اَِتاَوهَشَ تاز یخ اغا

 يف اًضْعَأ لمحي هنأ ُرُْسَي َرُهَف ٠ مره مسجل یا ؛ ٌرضاَحْلآ

 ا ُلْوَقَي اولا كَ نب لَ ملعبه ۰ رمل لا

< 

e 

 يلا َكِماَطِعهَمَل ِهِذَم نأ َمْرَج ال ١ زفت نيو قل فأ : دقو د ألا لملك
 يقام تدق لات واو الإ اا يف اتم چت ال ذل نيف ايي سل

 طَقَف اًرِهاَظ َنْوُكَيِل مسجلا ىمي نأ الإ مره يف َسْيَلَأ « ة اهلا دنع ميش اهني يش لك نم

 E انه ناک : : لوف نب بلا بام َدْعَب "دفنا ش

 : وييِرَسَب ْىَلَع مسجلا ين ةِئناَحْوُر َةَبَلَع يه اَمّنِإ ةَحْوُحْيّشلآ هذه نأ (ن) اي ملغم الآ

38 

 ٍرْئاَسب ْعَتْضَت امك ُهُرْوُرُسَو نذل هيف الإ ءال ' هْعَدَت ال ةاَيَحْلَأ راَوْطَأ نم رْوَط اَذاَهَف

 لکو « ٍةَعْيبَطْلاَو ٍلَقَعْلا َنْيب هِاَّرَسَمَو « ٍلاَمَجْلَآَو جلا َنْيَي هَتاَذَل نأ ريغ : ارا

 َلِئقَو « اَهِرْوُنَو اَهَيَدِشَو اهنوفَو حول ِكاَرْذِإ يف َةداَيز َنْوْكَي نأ َبَجَو ٍرْمُعْلآ ّنِم َصَقَت ام

 لع ليلا وس : لة بلا ةبت تيم : وهزم نصرت نف اكو نالا ادع لغأ يضخ

 ؟ يِنُدِجَت فيك

 نيو هيب َةَمْعاَرُم ْتَناَكَو ميف تسكن يه اَذإ اَهِبِحاَص ىلع ةَحْوْحِبَّسلآ لق امنو

r 

 هنت ملتي ياق نو نزلا اكس ٍتوَمْلآ برك جلال دبا نإ » : فيرا ٍثْيِدَحْلأ يف 000(

 يف يقارعلا ظقاحلا لاق] « ِةَماقْلا مو ىلإ كراو يران ٠ ُماَلَسلا َكِيَلَع : لوقت ٠ ضْعَب لَ

 نب سنأ نع ٠ ةبده نب ميهاربإ وسو نيعبرألا » يف هانيور : « ءايحإلا ثيداحأ جيرخت »

 LETA : مقر « « لامعلا زنك » مج ارو . ىهتنا . كلام

 . ٌبَحْلآ َنِموْيف ام لكَ دعب َدْعَي دْؤفتحلا نم قبي امره (؟)



AIAملقلا يو » 

 9 7 ت ني قولا نفاس رنا 3 « لئلا 3 TEE ُكَباَبْسُأ

 يف يذل ُلاَمَجْلاَو هِلاَيَح ْيِف يذلا ُلاَمَجْل َقْفَني نأ هَبَذَل ئَوْفَأَو ٠ ةنرَبْلا ةَرْيِغّصلأ ِءاَيشَألآ

 ٍرضاَحْلا هيس راكفأب شاع اذ اإ ُخْيّشلا ًاثهَي ال : تْنَأ تلق امك هنو « ِنْوَكلآ
 لع لص ار

 َحْوَّرلا لعج هطْسقَو ِهِلذَعِب ئَلاَعَت هلا ن نإ » : ٍفْئِرَشل ِثيِدَحْلأ اَذَه ْمُكْحَأَو َقَدْصَأ اَمَر

 . اوز عجم ه] « طخشلاو كلا نزلا مهلا َلعَجَو « نيِقيلآَو ئضّرلا يف حلا

 ْنكَلَو « اَيْنَدلَأ ّنِم ُكِلْمَت ام ٌةاَيَحْلَ َكُلماَعُت ال : ةاَيَحْلأ ٌةَدِعاَف ىه هذه . [5181 : مقر
 لك يف نؤكت لب « َةَدْوُجْوَم ةئكْمُم ةَقْيقَح ةداَعَسلَأ نوكت َكِلْذِبَو « َكسْفَن نم ُكِلْمَت اَمب ُ هع هسا و خلل موو يصدم ةساس جرف ل ا عم 2

 يقبل َناَكَو « اَهبِحاَصَو سلا َنْيَب َقاَمئالآ وه ْئَضَرلأ ناك ادو « ج ام ٌلُكَو نَا ام
 لأ ةلِيَضَف ْنِم اًيِوَتْعَم اًْيَش ةداعَسلأ نوْناَق َحَبْصَأ ْدَقَف « اَهقِلاَخَو ٍسْفَنلآ َنْيَب قامتالأ َوُه

 اَهاَينُدَو اَهِعاَنَمَو اَهِئاَضْعَأ ْنِم ايام اَنْيَش ال « اهنف لأ راَرْسألا َنِمَو « اًهلَقَعَو اًهِناَمَِْو

 . اَيَلع ةَلَعَتملا ٍةليخألاَو
e 3% 4 

 ؛ : ةيآلا /ميرم ةروس 14] (ىئم مظاهر : لاق : ايلف (ن) ُرْوُجَعْلأ َقَرطَأَف
 ب ا يِناَْل مره ربوصت ْيِف سالا ارق الو تَرَ نإ هللآوَق ! يالا زه مكخأ ات الآ

 سل ئاو « ءايغإَو ٍلاَرْهَو ٍفَجَع ْنِم طقس ُداَكي اها َّنأ نسجت الا « ئفؤَأ الو قدا الو
 وپ لحاف هيشج ْيِف عفو د ذك يحل هذلَه مات َنَأَو ٠ لبق نم اه هَمايِ احل ف اما

 ما َسَمَل اَمّنأَك تكفي دحام « اَهَرَمَع هيف هيف ُلَمْعَت مسجلا ادله تَفَلَعَت ذ بارلا َيِناَعَم ناو

 َرخآ هيف درمل ْعَلَب مْظَعْلا َراَسكْآ سكني نأ َكّشْوَأ لَك اذهب هئو « يح َوُهَو ُهَماَظِع

 . ؟ َتاَقَبَط

 ثقب لات « ادله اًيِمَّز ْيِف ِرْيوْصَلآ ن عاَوَن نم َةَعِباَت نأ ْوَل ىرُت هَل تلق : اک لا

 ؟ ْعَنصَيُه ارث َفيَكَف « ٍتاَمِلَكَو اًفْرَْأ ال « ناولو ةَرَوُص ُبَتَكَف بيِحَعْلا ئتخملا كلذ

 اًيكاَرَتُم ابی اًهياَحَس ولعت ءاَمَس ْيِف ء ءابشلا َرَظْنَم مس شرب : اًدكَه ْعَنصَي ناك : لاَ
 هے ور و

 اهب ْمَلْظَأَو َقاَقآل 1 ثغشلا تس ذو ء يضذألا ن زذ ءاَمسلا نأ ليي ضب ىع ضب



 ۸۱4 يعفارلا قداص ىفطصم

 نع كرت مث « قبل م عتاشرو اهب تّراطتْساَو « ئطغُمْل راَهّتلا تخت همالظ ُوَجْل a 2 م ممل ع 00 ص ها و 4س ص 1 یک ا 00028

R7 oyلك ىو مسمر, سس  Sueترش نف ليز باخت قو نيت ندخل ءرقك اع ألا باج يفشل 2  
ySر سم مو هم ررر ال رع  

 ْيِلْعَي ءاَسنَو الاجر مسرب مئ ؛ ِتاَبَتلَآ ُبْلَعَتَو رَجّشلآ ُءاَتِحْنَأ اًهيلَع لدي « َءاَجْوَه ةدراب اخر
 ْمُهَو . . . ئَرخأ ٌراَكْفَأ مهْيف ْيِلْغَتَو « ِةَباَبَصَو ٌبُحَو « ةفاَعَو ِةّرُق نم هنايلغ هيف ُباَبَّشلآ 2 ر ۶ «am ص ار ےس 5 تيم يع يشيع ۾ o معا 0 11

jo ero 7ماو م خا[  or yfمى وإ م ضو” يار  

 َنْيدُّدَجُمْلا َنِم اًعْيمَج ْمُهَو ؛ ٍصَقْرَم ىلإ َنْيِعِرْسُمْلا ةه ٰيف اًعْيِمَج
 و مس 2 1 ي اَي * و
 « هارت امك همسر « (ن) َرْوُجَعْلا َكَمَع (مُهْنِم ر ي مشري مل

 ُهَيَرِصَو « ُحْيَرلآ ُهْنَعَرْعَر دف « اعضعضتم الزر اشَعرم ٠ بلص ينم حم ٠ ةّوُقْلا لحم

 یینی 2 اًيْنّدلأ ا "هجو ر فشلا هاو دلا

 و

 . . ° عطعسهانهسس ْمِرئاَمْرُر ُباَبْسَأ قؤَف ْنِمَو هِلْوَح نملك ُنْوَكْلاَو « دار

 . ِءاَمّسلآ ىلإ ْرُظْنَيُهَسَأَر اًعفاَر « اجيك اًمِهاَس كَمْ َفَقَو دَقَو ةر مّ

3 # 3# 

 ةاَيَحْلا هذه نإ ْيِرْمَعَل : (م) ذاَتْسُألا َلاَق هُت « اًعْيِمَج اَنْكِحَضَو : ُتّدَحْمْلا لاَ

 هَل هيْطاَيحَو اهب هِمْلِع نمف ت ثَماَقَتسأَو ثَحْلَص ْنِإَف ؛ اَهُسِدْنهُم اَهُيِحاَص ةكآلاَك يملا

 ليس كلذ يف ةعييطلا ىلع َسْيَلَو « اها علام هو ابف هئَبَع نمف ْتَلَمْخَأَو ْتَدَسَف ْنِإَو

 هفْعْضَو هباَبش دسافمل ةَيِلْرَهْلا ة َرْوّصلأ الإ اي دلا هذه يف سيل فيعضلأ ُحْبّشلاَو ؛ ٍةمئال

 وتي نم ظعتيو رش ْنَم َرَحْسيل انآ امرهم « تعدو دل

“ek AS7 و س 2 2.  eْنَع حرص الأ اهُبأد لأ ةلطابلا ءايَحْلأ هذه ْنِم ةيَدجلأ ٌةَرْوُصلأ يه لب : ُداَتْسُألآ لاق ماع ىلا 2 روم  

 ٍةَميرطلا ذهب الإ سلو ٠ اهّلِجُي ْنَم ةقِيمَحْلا لجيل ايندلآ اَمْرهظتَم ٠ رخآلآ يف الإ اهتقيقح

 . ْىَنْعَمْلا ٌباَرَح ٍةَرْوّصلأ ٍباَرَخ ْنِم ٌفَرْعُي

 اًماَرتْخآ ُهَنْوَرَي ْمُهَّنِإ ! اَهاّيِإ سال ماَريْخآَو ِةَحْوْخْبَّسلأ ٍلالْجِإ نم هآ : (ن) ُرْوُجَعْل لاق

 يجو ال ٠ اَهِتقَو َلْبَق ْتاَراَتَج الإ مره ٌحاَيْشَأل اَمَو . ةَيِزْمت الإ هاري ال ُحِيَّملآَو حيّشلِل

 . ماب . ٌيِوْنَرلا ٍلِصاَمَمْلا باهل ِءاَد وأ هةي ةيندلا »ب مولا مجرم ()



AY»مَلَقْلا يخو» 1 » 

 ي تھ I7 هر رھا مه ع

 . عْوْشْحَو ِةَباَهَم ْنِم ةَراَتَجْل يحوي يَ ساّنلأ ىلإ

 قش ا اره تفك وگو « سفت حم كسل ٍتْنِدَح نف اتا نأ الإ : ةاتسألا 6

 ۹ . ٍضْوْعَبْلا َنِم ُفْرْخَألآ هذه َكِتَعَل يف ذ ناک

 يلع در ٠ ايپ اَهْعَراَتَتن يتلا ةفسلفل ( مالك ْنِم َسِنَل اَدنَم نإ : فرقا ُرْوَجَعْلا لاق

 . ْئَضاَقْلا اهب هب مَّلَكتتْنَأ َكَدْحَو كَل يذلا نونا مك هنو ٠ َكْيَلَع دراو

 . اًئيش اَنْمِهَف اَمَه نيبو حرص : (م) لاق

 يق مزج تاد ير ثق ؛ ةع اح يف امني لكمال ادله : دولا لا

0 

 ْنَع لج وُ ادو « سائلا یا نم م ره اَذإَ ُْمَسَوَتَو ؛ ةَجاَجَد َقَرَس دق ناك مره خيش

 + مختل جوع كيلا تاو ٠ فرسه يج حص كو هع فلا ني دحام

 اضل َنْوُكَت ْنَأ ت ٌتْئاَش َتْنَأَو ّيِحتْسَت ت اَمأ ! حِيّشلا اَهِيَأ : ل

 « عزفت ذأ نيشان: نو كاع! : ْىضاَقْلا ْيِدْيَس اي : لاَ

 ؟ َقرَْ نأ َيِحتْسَت اَمَأ تْفُج اَذِإَو : هل تلف « ٰينَريَح ام ھاو ْنِم َّيلَع درو

 ؟ هت نأ ست امأ تنم ادم : نل درت كاك ١ يِضاَلا يِدَس اب : ل

 ؟ مارح الإ ُلُكأَت ام َتْلَكأ اإ : هَل ُتْلَك « ّىَلَع دشا هذه ْتَناَكَ
 فراس ْيِرَت مل ٠ ايش ُدجَأ ال اجا يل ترق اذ كتل ! يِضاَقْلأ يس ا: َلاَقَق

 يش تڏو يح

 Platon ُنوُطالْفَأ ق قر رس ول : ئسفَت ْيِف ُتْلُكَو 0 يَجاَذَسَو ِهِلْهَج ىلع ُلُجَرلأ ْيِنَمَحْفآَف

 أ اق هم هَعَم لُجَرلا ُكِلْمَي ال يذلا ِنْوئاَقلاِب ُتْمَّلَكتَو ةا َمالَْلا ثر ؟ ادله لغو ناک

 دي نب نفل ت قون عل هوت نإ ةنج كلك : ْتْلُقَف ءوب ٰينعجاري

 نيس نجسلاب الإ ةَمكَْمْل

3¢ ¥ # 

 ُهُريِدَأَو نريد حرب ام ذإ « يردص المو راثزتلا زوجعلا اذه ْئِنضَمْرَأَو : ان دسم لاق 0 1 هام ع 3 2 2 e 78 رە ا ا
 ت 4 رو

 « ناس الإ هيف مرّه دق ءىش تیارو « Margarite تَيرْغْرَمَو Cathrine اًنِيرَتاَك نع



 ۸1 يعفارلآ قداص ىفطصم

 Cathrine نياك ةّيِضَق يه ْتَناَك يلا بَ : ُهَل ْتْلُق نأ ىلع شيطلاو ُرَجَّضلأ َْلَمَحَف

 ّنِم َنْيَهْذَت الف ِةَكرَسلآب ٍةَمَكْحَمْلا ىلإ ٍتْنج : اهل الئاق تكفا « َةَمَهّتم كيل ْتَعِفُر ْدَقَو

 ؟ ِنيَتَس ٍسبَحْل الإ ٍةَمَكْحَمْل

 ْئِضاَقْلا رهف ؛ اًرطَخ اهل ُتْفَرَع الو الاب اهل ُتْيقْلَأ اَمَو ىِناَسِل ْىَلَع ُةَمِلَكْلا ٍتَرَجَو

 ىلإ ٍتنج : اهل دلا ثنك يجي ١ ضيا : َلاَقَو « اَبَضَغ ُهُهْجَو َدَبرتَو ُرْوْجَعْلآ
 ب الإ ةَمَكْحَمْلأ ّنِم َنْيِبَهَْت الف ةَقِرَسلأِب ٍةَمَكْحَمْل

 َكَحْيَو : َلاَقَو (م) ُداَتْسألآ َبِضْغَو
 وسو ةزيرخلا ندي الإ نؤلمؤُي الَو ءايبنألا نْوُيذكُي َنيذلآ ة ةَرَجَفْلا مُهنِم ةَّذِتاَس 2ص 5 2یو هو ورع سرر کر د سو م يم + م ر 5

 ء يأَولآ ةَيَرُ لَ ماست كئ ملغأل نإ اما ؟ . . . مّدلآ ةر يف ايلول بون
 رح دوك ال نيتنأ نب ةمِلَكلآ [ 5 هيد مرو عاج

 اهب تقطن 27
 ر e چر س 3 م 56 ا ع س .٠ كا i * يك

 ةتباث ةّيلقع ٍتالاح ٌباَدآلا ٍتناكو 5 دج ئلع اسا أ ٰيِضاَملأ اَنِنَمَز يف سالا ناك دقل
057 
 و ص

 هذلهك ِةَهاَفَسلآ ك َةَهِئفَس اًناَيْحَأ يهو الإ ةّيَرخْل

 1 ساس ©

9 
 الإ ءَذْيِماَلَت َمَم ْنْوُكَي ال هست َنْيَبَو هيب رفا ُداَنْسُألآ َّناَكَو « رع ْنَأ زوجي الو يمي ال لم نص اوات و .

 ! اًهِتَمْيِرَط ِرْيَغ ىَلَع اه يرن نأ ُدَهْجَت : ٍسِمْوُمْلاَك

 لوفي اسنأَو يع مطق (ن) جَ ّنكدَلَو « ُرْذَتْعَأ ُتْبَهَدَو ُثجلجلف : ُتَدَحْمْلَا لاق

 كلذ يف لبق ني ٽئت اک « ركفلآ ةر ُةَعْنَص ِءالولَه يف ت ْتَعَن ْدَقَل : ُهْظِيَغ َرَجَفْنآ دق

 “عبر لك ٍدِجْسَمْلا ْيِف سالا ىلع نصي ن رك وذ نیل نرش منا ظر

 e : اَوُناَق ؛ ُهَراَنَو هجو هللأ ْمُهُرَكَذُيَو ْمُهْردَحُيَو يظر و مهند َرْومَأ ْمُهُملَعَيف

 : َلاَقَق ُهُلوُسَر ْمُهَءاَج د كلذ “و امه و لاد الآ ضنب يف مولع



 مام هنأ الزل رجم مام يف الزق ادله وُب ناكر قفا رَ ٌحْيِرَص هنآ مهد

 نأ اَهَدْنِعَو « لالا ٍرْيَغ ْىَلَع تبت ام لَك يف اًمِئاَد بت رفا ةّيَرح ّنأ َرْيَغ ؛ ٍدِجْسَمْل

 ماد ام يش ُبِجِي ال اَذِإ ؛ حْبِحّصلا قلاب سيل ٠ بج هعوضْرَم يذلا َقِطْنَمْل

 رحل و َقاَلطإلآ اهبَمَْم
 ةداَرإ ْنِم ّرَم اَمُك هريكْفَت نم ري نأ ب ال ملال نَا مهو ِءالولَه ْنِم ِنْوْنْمَم لک

 ْنَأ َدُب اَلَو « ُُكْحَي ُهلَعْجَت ةَفْيْخَس حس كيك لو ءايألا نع مخ نأ ال ناو « قالا

 . عومِجمْل هُم تنَأ بلآ : يَ الخألا ُهْبَمْذَمَو ؛ ُهُلْهَج الإ ْنُكي ْمَل ْنِإَو (ْنُك) : َلْوُقَي
e 3 ةتولمخيل مهنا ؛ َعَمَتْجْمْلا د نوم هع أ َنْوُيَسْمَيَو | دلل ةَعَفَمْلا يسفتإ سلا انآ اع 

 . رسا جاج ْيِف ِثْيغاَرَبْل ةَقْيِرط ىلع ْنكَلَو

 . ؟ كلذ َفيَكَو : (م) لاَ

 يف تعَترو ُهْنَاَرْمَت ٌرفَْسآَو يع رت حاتَجب لصق ثار نم ةا نأ اُمَعَر : َلاَق

 « اهَضْقَت ديري َْحاََجِب ُقْفْحَي َقِفَطَف دنع ایمر نأ داَرََو « اهب ید مث « اتمر رشا اَهَرباَصَ

 . ٠ ولا يف كلوختي كبح ن ف اأ معن اَمأ ! ٌقَمْحَألآ رتل هيأ : ُتْيِغاَرَبْلاهَل ْتَلاَقَ

 رعبا َّنِم ةَرْعَب ن نإ : ُءاَمَكْحْل َلاَم ذقف « ِةَيبَدألآ ةَيرْكفْل ةيِئدلآ ةْيَرحْلآ هِذَه ُةَدتاَسَأ اأ
 اس ےس ° ےس

 ! ٍةَسَرْدَم يف َةَمَلَعُم ْتَناَك

 ' یب يو :

 بانك اًمَذئِماَلَتِل تقلا < ْئّصَحْلأ ِةَسَرْدَم يف َةَمَلَعُم هُم ت َْناَك ٍشَْك َةَرْعَب نأ اوُمَع : لاق

 ناك « َةَراََجْلآ اقترب ٌرهظَتلهْيَلَع ُرِدْقَت ام ل دوج تو تلو یل هل تاعا کا

 لَو .اَدنَه ال أ رحل ٍلفَمْلا يف عش ال« ٍتاَفاَرُْلا نم م ةفارخ لجل نأ هيف ُرَيْكَألَا ُباَبْلَ

 ءىش َلَبَجْلا َّنَأ َنْوْمْعْرَي ْمُهَنَأ كلذ ىلع ناَهربلاو : تلق. لينا يف الم ريع حص

 فلآ ٍشْبَكْلا رذَق يف ُلَبَجْلآ ناك اذل ؛ رم نأ فأل نبل رتق يف نوت « ٌةْئظَع

 . بكل ُهَرَعْنَي نأ نِكْنُي فيكم , هرم فلا

 نم کک

 3 ت 2 3

 .ماسَب ؟«نوک َداَكَو 8 : ُباَوَّصلأ له )١(



 AYY يعفارلأ قداص ىفطصم

 .! ِةَرْعَب يِطْنَم هنأ لول ُديِدَس ٌدْيِدَج قِطْنَم اًذنَه : (م) داسال 1 لاق

 (َباَش) ُةَمِلَكَو . تحت ذه (ٍلُجَر) ُةَمِلَكَف . رج مدن هل نوت لکو : ) لا

 الأ ُدِيِدَجْلَأ ُنَمَّرلَأَو ؛ تسكت ْدَق ذَق (ِءاَيَح) ةَمِلَكَو ء ْتَسَمَدَت ْدَق (ِةَفْيِفَح) ْةَمِلَكَو ٠ ْثَمَنأَت دَ

 ةَدْيِدَجْلآ ةاَيَحْلَآَو . . . مداَقْل اا دوك ماَعْلأ اًذنَع يف ُبِلاَطلَأ فرعي
 نْيح الإ الام ْىَمَسُي ال ك ريغ نأ ةَدْيِدَجْل ةمذلأو . . . َلَمَعْلا نق امم رثكأ شغل 0 3 كاس و عل 1 ام دا دک 2 رم 05

 ني لا قص ذأ تق ءو هب تق نأ ُديِدَجْلا قصو ... كدب يف يصب
 0 ةصاو <يرم و 22, هر

 « ٌدْيِدَجْلَ ٌتْحْلَأَو 0 ُدْيدَجْل ُناَسْإلآ ˆ 2 ةَ

 . ! ْيرْذَأ ال اَمَو ْيِرْدَأ اَمَو ء لا الار

 5205 0 هر 8 7

 تيد ٍرْيَخِب لماكلآ ٍقْوَلْخَمْلا جاَرْخِإ يف اًوُعَطنَتَو ! ددمممم» ناَمْرّيْوْسلأ : اولا

 َنْوَلَمْحَي مُهِنَكَرَتَو ١ صقل ٍصقَّتلأ شف ذأ قاتلا الإ جرحت مق ةعنرَطلا مهني تَرَِسَه « قالخأر

 . ٍةَقيَقَحْل أ يف يج تلعب ةر يف

 اذنه قلاخ اي تّيلاعتو تكرابت : لومي رهو (ن) ٌرْوُجَعْلا َضَهَنَو : اَنْتَدَحُم اق 7 ا ر اک ر رس . نق را ا ہے رک 54 سلا

 ٍتاَراَعْلا ٍديِدَجْلا ميلا ىَلَع تح ذق فأ يف ةَمْكحْلآ اًُمِهَقَل َكْنَع اًُمِهف وَل |
 0 املأ

 و روم 2
 Cathrine اتراك ر ريخ ام نکو : (م) د ذاَتْسُأل تلق < (ن) ٌرْوَجَعْلا َفَرَصْنَأ الو : لاق

 ؟ 1466 iy Margarite َتْيِرْعْرَمَو

2 2 

 نأ ُدْعَب ُدْعَب َتُمَرْدَأ اَمَأ ! ُهَلَبَألأ اَهِيَأ : َلاَق

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 حر
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 _ ورا ج ےل وللا ين» ۴

 حار ٌةَدَحاَو َقاَرْوَألَأ هذه يلف ُتلَعَجَو ؛ الْئلَق

 مق وأ البلف دير « اَهَذاَوَل و أ کس نإ نيا اَهُرمُع لبي ةف ٍقاَرَْ ىلإ ُتْعَجَر

 ا داق «
00 

 م < 50 o2 م 0: 5 ا ساو هس 35 e o I ° ا
 اهنم انآ اذإو + ئضَم دهع راونا تن لا داَمْلَظ َتْحَت ِةَمِئاَ « مْيِدَقْلا يخيرات نم ِةَمِئاَق

 Lr 2 ا ےس

 ماّيأ يف ٌدْهَع هب هل ناك ٍءْيش ْنِم ْىَرَي امف ٠ ويل ب أم ويو نع س َنيِئالن برع يذلا 3 Yor Tr 17 9 ا ا oT تے 7 ت هلا 0 3 _

 هنّيزح يف نيو ١ رس ل ف اک اي نأ ِهنيْنَح ٍقْشاَعْلا بقل ٍةَعْيِبَط ْنِمَو « رس اَمُه ب َّلَصَتأ الإ ِطاَّشَنَو هناثدح
9 3. 

 ! ْىَوْجَنَو نح لولم بلف وذ هاب لص ءس

 ةعبيطَو اَسْفَن هو وَنْحَت اَمْيف اَهْيَق ىل ظفحَي « ٍقاَرْوألا هذه يف ُظْوُفْحَمْلا يشاللآ َكِلْذَو

 نوكأ يفر بابّشلا نف مدت نف تنك ابل َنمِدهَع يف « ٍةَضْوَو َةَعيِطَو رعاَش سفت ثا

 « ُبحأ ام ىَلَع يل ىَوَتْسأَو اًرْهِش ْتْضَرَت اََِف ؛ َرَحآ اَملَح یف ُقَلْخُت َءايْشألآ َّنَأَك « اعم

 َم ٌةَقاَط ُتْلَواَتَت اَذِإَو « َةَدْيِدَج ةئيِدَم ميكلمم لإ ْمْصَي ْيِذَل ِكِلَمْلا َساَسْحِإ ُتْمَسْحَأ

 ٍلاَمجْلأ يحوي يجو ِءاَستلأ نِ ينا لجأ اه ب ُتْرَعَش « ُبحأ ام ْىَلَع اَتلعَتَو رهَرلآ
 را هم تكف د « ئِسْفت يف وجانب رعبا جرج ٠ , رخببا طاش ىلع ْتْفكَو َِإَو ءَ

 نهنلآ َُرْيِغّصلأ هِْاَعَم هَل ْتَناَكَف ُتحْلأ اًمَأ ؟ . . . ٌبْحْلآ اَمأ . ٍءاَمَسلَآ َنِم سَو ضل نم
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 اهو « ةَداَعَسلآ ُرْبكَأ اَِنِف ٌنِكلَلَو « ِءْيَش ريك ايف سيل ؛ لْفَطلِل لْفطلا ٍتاَرْوُرَضَك يه
 دوو رق

 . ٍبلَقلآ ٌةَرْصَن

 ةَفِطاَع يم ُةَفِطاَمْلا ٍتناَكَو ؛ ٍمْلُحْلا ةَقْيِرَط نم لفعل ةقيرط هيف تاك اًبّصلأ نم

EETلَو ضم اَم اَمْئاَد ْسْنُي ذب نتا ام ناَكَو ؛  

 « وهلو ٍبِعَل ةَرْكف لع لإ ْمُهُدَحَأ ماي ال : ِءاَدَمْسلآ ٍلاَمْطَأْلَاَك ماِبالآ ٍِتّناَكَو « هپ ُركَذُي

 عم ۱۹۳۴ لوألا نوناك /ربمسيد 7١ = ه ۱۳٣۳ ةنس ناضمر رهش ۲٤ ۰ ۷۸ : ددعلا ؛ ةلاسرلا )*( ١

 . 37١7-5١75 : تاحفصلا « ةيناثلا ةنسلا

 . َنايِرُعْلا ديِعَس . ؟ َيِعفاَرل هايج » اًنباَتِك ْنِم ؛ ٌيِعفاَرلَأ ْصّصِق مق هرظْنأ )١(
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 « ئَوْلَحْلا ّنِم اًظاَملَأ اهي َّنأَك اَهْسْفَ ملل ٍتَناَكَو ؛ بعلو وهل ةّركف ىلع الإ ظقّْيتْسَي الو

 لاَمَجْلا ُةَفَسْلَف ْتَناَكَو « ُبَرَجُمْلآ ةؤاَوَد هَعَم يذلا ضْيِرَمْلاك - اهتَلَق ىلع مالالا ِتناَكَو
 8 رو 2 7 ر مد ءل eT on Pf (ao مام o هام

 نب فرغ ام ىلع يل ل رمتقطلا عزل نك حاولا . رْيْغصلأ اَهفْوُسلِيَف نم كَحضت

 ! ةَرْخْفْلا ت يف ُفَسْذَقَي اك ريك ِةَبْغَلآ يت ٍقْيَقْسَت يف ٍفسْلْقَتْمْلا « ُهاَنْعَم

 نُ كيو ٠ الَمَع ِهسْفَت يف ُلَمَعْل نوک ٠ ؛ لكنت نأ صِاَصَح يأ نم يذلا دملا وُ

 ٠ . هَل كس يف
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 نف اَهُبَتَك « تربك ةَبَلُع يف والا سرلا » اَهناَوْنُع ص ْنَع ُتْدَحَب كلت َيِقاَرْوَأ يف

 ب يمس « بيڃَع ياو دق امج يف ختي ةَصق اهن ڊيمزټ ئرذأ ال ااو ٠ ۱۹۰۵ نس

 . اَهاَنْعَم َةَهَسْلَف ُهَعَم ت يڏ [ ريخألا ٌرطّسلأ ايف بحي ةَنَس نال

 َناَكَو ء ْنْلْصَي ْمَل اًضَع َكاَذ ْذِإ ْمَلَقْلآ اَذَه َناَكَو « اه امك اَهْرُشْنَأ اذ تامر
 | 7 خ2 وهمس

 ْىلَع < هما هب ليمن ٍنْصْعْلأك

 : ةّصقلا ىه ِهذنَمَو « هِنْرُخ

 َةَغالَب ْوَأ حرف َةَعالَب < لري ْمَلَو ناک َدَق تغلب س ل اسا

 ا

 « ماعا َةَعْست ةَ ايلا ِهذلَم ْنِم َدهَش ق « حالف ماع ؛ ميج لأ دبع ناَمْحّرلَأ دبع »

 هلاّنَمَأ ًاسْنَم ْأَّشَنَف ٠ الامه الإ ِءايحَلأ ٌةاَيَح هدير ال : ب ٍتّيَم ىلع ُنَمَّزلآ مي امك وب ٿم

 . ةايحلأب ملص هلص ةعنرطال ازرق مهِلنش نم اؤعرتاو نبل اوقف نكي
 . سَوَ انف هَل قبضو

 رجلا قزؤلا ىلع بيات نئ مت علي ال « يوي نان ني ةا تابعو

 ا َهلَمَع ْتَأَدَتْبَأ ىَتَم 000 50 رجلا ( عبق ةَيناَوْيَحْلأ قالشألا نب رخ

 مشل َّنِم مْيف امہ ُهْتلَصَوَو « َيِناَوْيَحلآ مّناَعْل 1 نإ هب تل هاما نع ناال لوت

 اخ وع لح اه :٠ انشا
 ےس



 «مَلَقْلا يو 35

 لآ قزرک اًناَيْحَأ ويجاَص نِ معطي داو « ُهتْنِع فيولا ريك اللا ناک ؛ ؛ َدَلأْسَمْل

 عشا نَع ُعْقَتْرَي ال ٍتْوُناَحْلا ُبِحاَص َناَكَو « اًداگش ُمالْعْلا ناك ْذِإ ؛ اَياَقَبَو اتا

 , طِيَخْلاَك : ًةَءاَض اَهِيْمَسُي يل هاته نم ِءاَرَشلاب هْبلَع نْوُفَدَصَي ساّئلآ ُلَعَجَت ٍةَلَِْمِب
 ةَ رئال ٍقْوْشَتَو ٠ اَياَبّصلِل ٍلْسْكَو « لول ِلاَرَعَو « حْلمْلاَو ٠ ِتنِرْبِكْلاَو  ةربإلاو
 ميلا ىلإ « يونا روْسُم ني همن ُدَمْطَي ام اهم تل اتو ٠ َيِنَرَّْشلا يلا
 . ٍوِرْوُسُكَو

 ناك « تير هلع » ثطقَتلاَك ١ ٍتوُئاَحْل رئاَحَد ىلإ هديب ئَوْهَأَو هرم مالل لمعت
 يه ؟ ؛ زل نر شهاب هه نم نكلو ؛ مل فضي نرتب نأ اهني ذأ يقر

 ؟ ةيريلكنإ صفر رفا ىلع ٌصْقْرَيو اير نري بذل َّنِم راتو ولم دنع
 مالا ٍلْوَه نم هيَ ُةَشْحَر نكن امو ُهلِداَجُت نأ هفت مه ؟ بعلب عصي اًذاَمَو

 أ دعب ةقيوحْلا رب نأ أ كلر قرش نك ل يير ناك الغلا نك

 اغا
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 م

 تعفو ن

 « ْتَباَصَأ ما ٿ ات آ ىَلَع سالا حلطضأ دق اًهِيَلَع ُهْدَي
 ناك نف كرو ٠ امرأ علا نع هد به ؛ ماب ت ْتءاَج و أ اعلا تاجر

5 
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| 
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 ` ا

 ىه َنَلَطْناَو « هست ىلع َكِلْذَك ْتَناَهَف « اهتمي سالا هَل فرعي ْمَل يلا ةئاَمألا ةلْيضَ
 ش هُيِداَتَت

 سم سالا الخ لهو ؟ َكِرْمُع ْنِم نيكس تربك بلع نٿ فذ ! ُمالْعل اهب

 نم ٍتاَبَرَض يلق برص ٠ ُرْعْشَي ال ُتْيَح نم بلف لإ َيِفَحْلا ٍتْوّصلآ ْمْجَر ٌدَنََ
 املا كرو ِراَرِْلآ يف َنَْنأ من ٠ رغ هوم مالا تا ؛ ةبرطضُم هوَ ارو « ٍفْرَخْلآ
 ِيِداَتت

 نجس اًيْنُدلَأ يف َكَلَو 2 ِتيِرْبكلأ اذه ر دقو ال ارات ةّرِخآلآ ف كل نإ ! مالغا اه

 كدي يف يذلا باَقّتلآب ْبَمْل ! َكْبَمْمَأ د مائل اتاق ر ْبَعْلأ ْبَعْلََ « ِةَبلْعْل هله
 ْنْوُكَيَسَو ؛ اراَنَو اًناَخُد سالا راما ٰيف َكَتاَيَح َّلَعْجَي تح < للا َْتْعَم اررْعَم َكِئِف ُدَتْمْيَسَف
 . قرْخُتَو اَينُدلأ يف لعتشت : ِتْيرْبِكْل اًدَهَك اًداَوْعَأ كما
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 هذلَم تفي َداَك ام هئو , ٍنْيَكْسمْلا مالغلآ ٌرْهظ ُبِهَلُت ت ْتَناَك طاَيَسلَأ َباَنَْأ ناكر

 تلح ٠ طالع ع ني ةمِلكي رَ َذِإَو « ٍتوئاحلا ٍبِحاَص ةي يف داك ٿڪ َةََمْل
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 ويد يف ْتَلَجْلَج عْفّضلا يِفاَوَق نم ٌةلْمُج انتو « هيلع ٌىفَقْنأ اراڌج نأ ا

 َقَرْوّرلَأ اذنه رت 2 وب ًطاَحَأ -أ ٍلاَمطألا أ ٍتاَماََج نم جوملا لغم ل تق ر« غلاك

 ركرعلا ىلإ ٍةَلخِر ىَلَع حيض مث ٠ ليلا ميف ي يضفي ِةَدْمْعْلا (ِراَوَد) ىلإ هب اْوُبَمَدَو

 ُراَهَتلأ حص ب الآ ردَصل لف يف المش ؛ عاجلا مك ار نيكول أ[ َحَرطْنَأَو « باتل

 لع ل اهتم أ ما ووشو عنا ن رص ذق ر

 هرج ِهْيَلِ اده نذل رفا ؛ تالا ب ٍبحاَصَو < ممل لا حاز 6 ةَريَْمْل
 هَل َرَذَنَو ٍنالُف ٌيِلَوْلأِب َلّسَوَت دَ رم هيو ادخل طب ف .٠ ١ را

 بلت ملط ني لأ لإ يال دعوي هاو ۰ یش ع بقر ترت ان

 ديم اب اهب َرهظيِل ةحبش هُوَ ذ « مِهِمْعَ ىلع هب ةتؤُحِلُْي يلا نوال كل منا

 َكَمئاَرَج ٌدُعَف « ٌةَدِحاَو ُةَمِيِرَجْلأ هذلَم : ا درر مهن مَ انيس همهم ر ْمَلَو ٠ َنْيِحلاَّصلَأ

 و وك ترتقي وهدشلا ودك لع

 عضلي بش ا اکو ؛ E ثا ها ةت لار ِطاَسَتلَأَو

 َناَكَو « ُهَتعْيِبَط َقَفَحُ تح و رع َرْعْشَي نأ درب اَمَنِإَو « َةَعفاَن الَو ةَراَض ريم 5 ري اَم لكل ُهَدَي دمي

 أو فلا ست نب ةئ تل ما ذخ ليغ أبد ارا

 نم نح اَّتكَلَو « هرس لفل هرس تسيل | . . اًهِهْيجْوَتَو اَهِمْهَف يف اًُؤَطْخَأ َراَبكْلآ



  AYAمَلَقْلا يْحَو» (
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 هدم (ثاَدخألا ةبجالضإ) يف ويجب تق , ةمَكحَمْلا ىلإ ٠ ٍنَمْحَولآ دبع » ئتنأَو

 فلكي ْمَل ذِإ . . . اًباَسِمْحَآَو َةَقَدَص « ِهِدْلَب يف يخل ٍلْهَأ ضع ُضْعَب هَل ئاَتْسَآَو « نيس

 ماحُم رق ةعم نكي ل تكتل سي ما أ يسا لك اكل ؛ وقرر ةه الإ فاقول
 ةيرْخس َوُه « ٍبْيَِع مالك َْلَكتَي ئناطْبَش د مام هلخاد ْنِم َقَلْطْنَأ نکو « ُهْنَع مت

 . . ْيِضاَقْا ٍلَمَع ْنِمِناطَشلا لمَ ةيِرْخْسَو « ةَمَكحَملا نم ةر

 . «؟ كمْ اَم ١ : سيَ ُهَلَأَس

 سا
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 -١ بْلَكلأ َنْبآ اي : ٰينْبَمَسُي ةَدْمْعْلأ َنِكلَلَو « ُهُدْبَع يسا !2 .

 ١ «؟ كس ام .

 . « َناَّنَس ناك يللا ّوُه اًيوَبَأ »- ا ها و

 . «! َةَواَفَش ُتْلِمَع اَم ْيِرْمُع ؟ ْيِرْمُع - ١
 . «! ِتاَوَئَّس عت ُهُرْمَع ! ةاضقلا تاَرضح اَي فْيْحُم ءاكذ ١ : ةَمكحَملل ةباينلآ هر .٠ .٠ 2 06 ا 24 تس سه لأ ر

 م

 . (؟ هبإ تنص ١ : ٌنْيئَدْلَ

 قرا هاى ےس

eهاا همر نر  
 »2 يِنْبَرِضي ْيللأ ْبّرِضَأَو 3 َمَيِرَمَو دْوُمْحَم عَم ٌبعلأ ْيِتَعْنَص 8_

 . «؟ نيف شيعت - ١

 . «! دبلآ يف »-

6. e 
  J؟ نينم لكات

 ١ لكلا نم لكا !« .

1١ 1\1 pr 
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 فرخ الإ ٍتِنِرْبك َةَبْلِع قرشي ال اَذْنَه ُلْئِم ! َةاَضُقْلا ٍتاَرَضَح اَي» : ٍةَمَكْحَمْلِل بالا

 . «؟ أ كأ ١ : سيئول

 . «! ْعَجْرَي شئيضر اَم ؛ برأ يف ْتَدَعَق ْتَحاَرَو « اَيْوبَأ ىلع ْتَبضَع نما - ١

 ١ «؟ كوو .

 -١ اَهَل ْحاَرَو ِضغ رحال ايبا « .

 « َتَنَأَو)» اكحاض سُئل

 «! ياّرإ بَضْغَأ فراَع ثُم « ْبَّضغَأ ْرِواَع ْيِدْنَمَأ اي آو - ١

 . «؟ َتيِرْبكْل ةَبَلع َتْفَرَس َتِْإ - ١

 ١ تكسو ٌةَرْوْفَصُع اًهَتْبَسَح « ِناّكدلَأ م ْتَراَط يه يد )

 . « ؟ ِناَّكّدلأ يف اَهاَعَم ْىَللأ ْبَلُعْلا شرط ام هيلو » : ٌةَباَيتلآ

 «! ينم ْتَفاَح ْنكْمي ؟ فراَع اَنَأ -

 « سلا هلله ْيِف وه ذو هال واللا ترص م يضع اج ٠ كش اا

 . «! دفان ًءاَيْشألآ نأ هسْفَن ِتاَد يف ُرُعْشَي
5 

 يدنفأ اي شاو ١ . ءاَنثلأ اذه ْنِم اًَرْوُرْسَم مالل حاصف
 م

 . «! رْيِفْعْلأَو ةَدْمْعْلأ رس رش كيفك ابر « ينتفرع

8 

n 
 ِْندَأ ! ٍبْيَط ْلِجاَو َتْن

 كك 3# 27

 0 2 َنْيِمِرْجُمْل أ ّنِم ٍلاّجِر حم ريِغَّصلأ ّجَرَخَو « ِفاتئتْسالآ يف ُهكَحْلَ َيِضْمَأَو
 َّيِفْوَتْسَيِل ٠ « ِةَمَكْحَمْلا بتاك َدْنِع ِتْفَوْلآ نم م َةَرْتَف ْعْيِمَجْلا اًوُسَبَْحَأ مث ٠ دنْجْلا 3 4 و

 نجس اإ ُدْعَب ْ َنْوفاَسُي مث « ةيباتكلا
 نم ل م ل

 را نم ةقياطر تجمل ضنألا لع ٠ نسخو ينل

 اط 2و

 ذإ « الّيلق ايش ناَمط . مهيب ريغصلا هدح هکر لار مهلکو ! َنْوْرَماَعَتَيَو نوئ داي

« 



 « ملل يو م

 ار يِ نو « دولا اذ اوس امك وَ د مهي دئرأ دق ِءاَلْؤلَم ناک وَ هلآ هست يف َرَدَ

 نوعي لاجل 0 ا

  «مفشلا لنك اتو ذو: هيا قد 1 ب طا

 تلي داك اَعْوُمُد ِيَئيَع يِ نامطالأ دَر نأ ٍلْيَِجْلا ٍرِطاَحْل اذه َدْعَب تبل اَمَو

 « رم نجلا ىَلَوَهََم ةَمَكْحَمْلا باتك ىلإ تملا 5 اعا قالا نأ ديَغ ٠ عجل

 القا ورا لا مهام ا ا هوت ريل نام وک ب نأ هسْفنل غ خبتْسَي ْمَلَو ُهَهْجَر

 اذ لع لَدَتْسَأَو ‹ ٌةَرداَقْلَأ ةَم ةَمْوُكَحْلا مه م م رجلا نَا َكَرْدَأَ الا يتلا

 برن . رجالا هم بولت يف شم شمت ةلْيَقَصل مهرجاتخو « ةعماللأ میرات

 هَلَأَسَو َنْيمرْجُمْلَا نم م هيل , ْيَذّلآ ىلإ ٌرْطَنَف « ُهْحَبْذَي نم ىلإ ٌهُْمَلْسَأ ذق اونو نأ َةَيْشَح يش

 يولي يذل أ هتكْسأ تح عنك اهل لنا نت ٌةَمْكَل باج 1؟ نيف ْيَنْوُدَحاَي حار »

 .! َنْيِحِلاَّصلآ َنِمِدِيأَر ْيِف َناَكَو « ٍرَخآلآ ٍبِناَجْلآ
 2 و لوا اَمَّنَأَكَو < زال تاهجلا ىلإ ٍناَبِرطْصت امه . يوك نیب يلا لعلام هو اس سا صو

0 
0 
 :َعُةاَضُقْلا َمَكَحَو « (ةيحالضإلا) ىم هَ نكي ْمَلَو « احب ُتْوَمْلآ هي هِيَ اها نم فش 1

 لذ زي يرل لذ . د1 ا لع طر رئ ل

 جور ذأ هتك لخت ها ٠ للطن لا يدق لع يما ا. نزف

 . . نيم اهل لرمي الف بَهْذََر قطن َةَميرَجْلأَعَدَيَنَأَ ء محلا ٍةَعبِصِب هم ةّصقْ

 اًنَشلأ ٍلْبَح ىلإ ُهْرْداَق ْمُهَنَأ رل ٠ ٍنْيِكْسِمْلا اًذَه سفت يف اَهُنَبْهَر رجال يتب

 ؛مْعَم رجاتخلا ْيِفَو - ةَدَمْعُمْل هلأ رجاتخلا ذه َنْيَب َوُهَو اًمَأ « ةَبْوَقُعْلا ْنَتْعَم (لْبَحْلا) ُهَمَهْفَأل

 .٠ و غ ال حبلا وه امن ۔ حبلا

 و

<2 
 ال

 ردك

1 

 6 ساس معلا
 ىف هنبَع تف ‹ ٍرِطاَحْل اده نم هت اف هنّيمَي نيت نع مرجشا دل ْتَقَرَطَو

 و رمو اورو « شالا ير ١ بار اًمسجَو ٠ اتألم اَهْجَو ْىَرَي َوُه ام « لعل

e 
 دهجو يف ملَعتي ادتبأو « هيلع هرظتب حلاو « اذه هبحاص لإ مالخلا َحاَرتْسأَو ر r 26 r 2 صا مي 31 رك هد



 ملا“ يعفارلأ قداص ىفطصم

 هتف ٠ هش هلا ٍناَسْإ لكل نإ نب بكل ىلع ةَرْوُصْفَم م َةَفَسْلَمْلا ٍتَسِيَلَو « ةَمَسْلَمْل

 . اهي ةَمَسْلَمْلآ َوُه اَهِرْوْتْسَم ٍفْشَكَر اهقئاقد ِرايِتعآ يف

 دقتل مالغا َلاَقَو

 اده « اض قوتي لب « نبت او يع مزُكشم وه ٠ ةف لک نم یو
 ۲ ءان يخي مگا وت نیل « ماقشكلا وتر لپ . ال ؛ يي 4

 قرح يف « تربك يلع 0 نم كغ ذَ ََدَمْلا هَذَم َفْوَخْلا َّنِإَف « د تس تس شوا يي

 « كلذ نم َرَثكَأ ُتْيَقَل ام َةَسْوُماَج هر تنك زف ؟؛ تربك قب ذل امو« رت

 ا 2 ٹزبک تم َرْيِغَص ُلاَرَأ ال تکو .. . اَذِإ يَ اي

 نتا هت ككاو فگار ١ ملفا المع دز او

3 4# 

 «قَسِلاَبَأْلا ّنِم 0 « اًنكاَس اداه « ِناَمْحّولأ ُدْبَع» َقَوَطَأَو

 . ٌرْخآهجَو ىلع مالغا اذنه رم مهي هيب َنْوُلِواَدُيَو « اًضْعَب ْمُهِضْعَب ُلِداَجُي « اهتبانَو اهتاضقب
 َدْعَب هجرس رختس (ةيحالصإلا) نأ اَمُهُدَحَأ : ِنْئَرَْأ ٰیشخن اکو :  مهم ناطْيَش ُلاَقَو 2 ور

 ن

 ةَمْحَو سراَدَمْلآ يف مب هتلر ةيبرتلأب ُهْوَل ت اگر س ك َّن

 ْدَقَو « ظْيَمْلآَو جلا اهي جلب مرفت مالْلا لَ منع َفْوَحْل ىف اَم عرس ا اَمَو

 . 2 ؟ . .. تبريك ِةَبْلُع ناش ْىَلَع هلك ادو » : نجلا نإ وفي لا يرجْلا ةَ

 رابع « ِثْيِبَخ مِرْجُم ا لع اق تو ناتج ٌةَمكْحَم ْتَضَق 1984 هس یف

 مْيِحّرلَأ ُدْبَع ِناَمْحّولآ ٌدْبَع »مس < ٍرطشَتم ٠

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



2 
 المخ

 معشر

0 
 سيم وزد) ن١ ملی  «متقلا يود م

 حو َنكَلَو بج ايف سي هَ ٠ « بل اذن ن لا مبثإ نف ليلا نايا نع
 مونف صني دير افطر ةر لاجل هتزيتْغأ [ تن ] إب « اهلا نِ ٍلُجَر يف لجل

 اهنا َّنْيَب اَهِيِف بشن َرْعَم لك ُءاَولَو ةَيرقْلا لطب َرْهَو ٠ ُهَلْوَح اَمْيِف ٍلبَجْلآ ةَضْهَ هيبكْتَمِ
 نم اَهّنأَك رفا ناجم يب كراعكنآ طم ُاَرت الو ٠ اهَْح ةرثاكتملا ىر نقر [ م ]

 ِِئِفَو ليج ىلإ ليج ْنِم ُردَحْنَي « َِدِِعَب ٍلاَيْجَأ نم ْمهيِف ِثراَوتمْا حئاَمْلا ٌرخلآ مدل ِةَكَرَح

 ولو نلفت لار ال اهِدهَُك یهو زتو نلت ثنا يلا ريفا ثاّرطَقْلا كل

 . ٍدئاَدَّشلأ ْىَلَع ِهِرْبَصَو قل ةَماَسَج ْنِم ُهَنوفِرْعَي امل (ِلَمَجْلِ) َدئِدَّشلآ َلُجَّولآ اذه نوي ا و

 ت

 شطب هلآ ىلع ؛ ؛ عِبطلا يقر ةرطفلا َمِيِلَس ة5 ايلا َسِلَس كلذ عمو نؤكو ء اهن هلايخأَر

 هرصْعب ٌلَبَجْل سام امك وب ُكِسْمَتْسَي يوت ُناَمْيِ لَو « ُهدئاَت را نإ ِنْيدَي ْيذ
- 2 

 يتلا ِةقيِرَشلآ م مِئاَرَجْلا ضْعَب ْنِم هَل دب ذب ال ْذِإ « ِتاقاَرْْلأ ضع ُهطِلخَي هئا الإ ' ّيِرْخَّصل

 . هلم عم هلم ٰيف ةَءْوُرُمْلاَو ةو طرف اَهِيَلَع لمحي

 الع جلا نب 0

 1 هلأ ا 6 ُهْنَدَسْفَأ 9 ؛ نا نم سْمخ ل طنب ء ٍةضْيِرَعْل

 اَهَعِسَو اَمْل « ٍبْيِلاَسَألآ َّنِم بْوُلْسَأَب ت انيس َنِم ٌةكيس اَمُهْنِم َحُرْخَتِل ِناَنَتَسَح ْتَعَمَتْجَأ ولو

 ْتَلَمَجَف « مّلعْلا ىلإ هب َةَجاَح ال نأ ُفِرْعي ب وُو ملت . نيبيطلآ هوبا نِم ِتَأْشَت ُبْوُلْسَأ الإ
n. 

 رخآلا عيبر رهش 7 ۸ : ددعلا « ةلاسٌرلأ » ةلجم يف ْتَرشْنَول « ۱۹۲۵ ةَ ب فط اًمََمْنَأ )0(

 .[۸۳۹ ۸۳١ : تاحفصلا « ةنماثلا ةنسلا « م١114 رايأ /ويام 17 = ه8

 . روو يلغَت » : ْنِم الَدَب ' يِلْمَتَو روف » : ٩ ةلاسّرلأ ١ يف (؟)

 . ؟ةداَيقْلآ » : َّنِم الدب « دالا » : « ةلاسّرلأ ١ يف )۳)



 AYY يعنا رلآ قداص ىفطصم

8 
a 

 ِْيَلَع ئّصْختْسَأ ْي لأ ملِعْلا بلطي ةَسْنَرف ْىَلِإ َبَمَدَو . . . ٌةَسَرْدَم اَهْعَسَت ال ناد نم سمح : لاق كي َكِلذ ي 0: ليَ اذ « ٍةيناَسْنِإ ةَرَمث هاو ها ةدحاو َدْعَب ةَدحاَو ُسِراَدَمْلآ هَظْفْلَت
 ۰ اي نم ځو ء اج لت ا... لف تأت« رطب يف

 ېک

3 

 لات جلا ء ر ناهين ني ت ةو هيف عجل ٠ جالا أي يف ل

 ذلأ ذّلآ ُقَنْوّرلآ اًمِرِهاَظ ْيِفَق ؛ ْيَلَع هب ةَباَعْلا ْيِوطنَت امم ةَرْوُعُو ُدَشَأ ٌسْنَن اَهَلَو < نالا يعني

 يليا مع ا يهر هلع مكن يوتت يل ل اياب فو ٠ الإ ذْجَيَف نيف

 ري امف وَلا لإ نمت نت مو « عنبر ٍةَرْصُ وَ اهي أكو « ارضَع) اهر

 نم لُجَرِب ةأرَمْلا ُباَجْعِ اَمَنِإَو ؛ هب ٍباَجْعِإلآ ةَدْئِدَش يهو « اَهَمَع بأ الإ ٍلاَجّرلأ َنِم اه

 ۰ . اهل جنتا نب حاتم ٍلاَجَ
 اًهِف ث أَن تل ةعيبطلل ةَعراب ٌةَدْيمْلت اهنا َدْيَب « ىَرَقْل ٍءاَسنَك َةَلِهاَج (ُءاَرْضَح) ْتَناَكَو

 ْتْدَخََنَأ ذ ذإ ؛ تما للا تالا نمار ذو تق زف كي ني اَيَناَمْعَأ ْتَلَواَذَو

 e 1 را ةَملَّصلآ ِهذلَه اَهْنَعَتَص يه ٌةاَيَحْلاَو < ةاَيَحْل ٍلاَكْشَأ نم اتباث الكَش

 ع نشل يف ِةَرْيرْْلا سَو ةا َماَأ َنْيِضْمُي ِتاَمَّلَعَتْمْلآ نأ نيج لَ ‹ ِةَئيَهْلَ

 لا يافا يكون ينو « هير دزذ عاتيالإ اتخلا روطلا موت و لاَ

 ةَيِناَسْنِإلَأ ةقّيقحلا يِضْرَت د امل ٍلْيَحَّتلا ْيِف وق ىَلِإ ٌّنُهْنم كلذ نووي ؛ اَهَيَطَلاَخُم ْنِم الدب

 ديمي ثعت اهل رايا, نر. قوم اولا ١ ؛ ( ام ) امي اَهُمِداَصُم بح ةَمِلْؤُْل

 . ُبِجْعُي ال امو ب ُبِحْمُي امم اًهِيف ام ةاَيَحْنِل أر ا ال ِةَسَرْدَمْلِل

 ُلاَرَت الو < مي لك رجلا ةع نبأ نع هنأ ختل راَهَتلآ ِةَرْوَدب ةبشأ ءاَرْضَح ْتَناَكَو

 ىلإ ٍلْيَمْلَو ٍلوُُحْلأ نم نكمل هاج ام اًهقالخأ ْنَع كلذ ىفتف « ٍلَمَعَو بد ْيِف اَهَراَعَ

 ريكا نب لماع ةأْرمْلا نأ اهني ْتَفَرَع ةقبقَح يحل َنِم اَهَل ْتَدَصَحَو « ةباعذلأَو ِثَبَعْلَأ
24 

 ص

 هتعئبطب هَيعِيبَطب ٌرهظَي ْنَأ َداَرَأ اَذِإ ِبَعّتلَاَو دكا ىَلَع َرِبْضَي ْنَأْيَلَع ؛ َيناَسْنلآ ماطتلا يف ٍلِماَوَعْلآ
eر  

 كر 3 ال لاَمْعَالا ا 0 < لجل أرَ موصل هر روزا هتَحْيَطب ال ٍةقيوحْلا
 ل ر



Ars؛ مّلَقْلا يخو »  

 دوي م ؛ َةَدحاَو َةَوطُح اپ اَطَحَو اَهَلُك الضب لوألا َبَهَذ ٍةَلِماَك ةر يس يف
 مَع اَمُهَرْثكَأ َّنِإَو « اَمُهَبَأَد [ اَذَه ] ُلاَرَي ال الو ومع لغم نإ نيكولا تفعضتنشلا
 هوك نم الإ هَل ام هلي مل َنويْفَملآ فيصل ادله ینو ؛ اً و ةَمْيق املأ وه اَبعَتَو

 « رخال اًساَسأ ١ نويل « ا تطل يوق لع متل عي ين يل شت و
 اًضِرِلََو ِرْبّصلا ْىَلَع اوفو « اًهِسْفَت ِءاَق ْنِم اهتعيبط ديت فيك (ءارضخ) ْتَفَرَعَف
 نزع ىف نيل لا ىلع لجو لص اذ ؛ مب طايح ٌيِينبَطلا اَهْطَح نإ ٍنْرْكْشلَو
 « ارو اَريَصَو اَحُماَسَتَو اځ ةن را يه اَهِنْوَك يف لب ٠ , لصق َباَبْسَأ ا الْضَف اهن رَ
 ! اَهَْبَأ معطل مألآ ٌعْوْجَت امك امك , َلَضْفألا هَنلَعَج نَا يه ٌةيقيِقَحْلا اَهلِاَصَمَ

3# # 

 عضب َكاَتُه َثِبَل ْدَقَو ؛ ةّيدْزَأ نم مِْوُجُم ئَلَع ٌمايَأ ضن امل (ةَدْمْعْلأ ّنْب) اًهَآَرَو
 اًلاَمَجَو اًباَبَش یارو « ةدحارو ةبثو هسْفَن ىلإ ثبثوف « ةَرْيِغَص ِةاَفْلاِب ه هدهَع َناَكَو نا

 هدم هنم ْمُهْفَيَو َْنْعَمِب یر اَم ري هلع عواطملا م اممم هَل ث و

 َْتْعَمب ُمَهْفَي ام

 ئىنعَمب مُهْفَي ام

 ذلكم غو فيز نب دعب عج هرج النت لثك نل ةا انج تاو
 ٍنأَشِل ٍرهكلا ىَلَع نلف ام اد « اياب ارث أ نهحاَورأ يف ضزألا بضخ أك ء َنُكَحاْضعيَ
 تاد ْثَناَك ْنِإَ وب ٌةَأْرَمْل َتّرَيْهَأَو ر رهف رثألا كلذ ْىَلَع ِءاَمْلآ ف تد َنِهِنْوُؤُش نم

 جرت تلو , تلا امنت نج َةَرْهَّزلأ فيفَرك اًميِفَر اَهَل َتْيَأَر ٍلاَمَج ْنِم ٍةَحْسِم
 م اراي هيف َلَسْرَأَف ء باَّذَجْلا اَهَمَد ُءاَمْلَآ سمو « اًهِيَعاَرَذ ْنَع ْتَرَسَح ْدَقَو اَهيْسج يف
 لولا حو تاك نق ءس ارام داك وم نَا نک ْنَم لقب اهنم ُلِصَتَي طاشَلاَو ِةَيِفاَعْل

 یف هَل دج اًبْرش يي هبوب اهْنِم ُبَرْشَي الإ هبسخ ا اَمَق ٠ يملأ ٍهذاَه َْلَع ةأرَمْلا ئَأَرَو ىانَط
 تبخل هَل اَهَتَيَرَف ٠ ىلا ادله سفت نم اَلا ٍتعَقَو َكِلْذَكَر ؛ ِرْمَحْلأ ةَوْشتَك هوس وبل
 اذنه نم جريل لق نإ َُقْلااَهقدَكَو «اَهنف يذلا لامَجلأ لاهي ا ٌفاَعْضُأ هيف ْيَذّل

EF 

 لسو « ٌدَكَرَح اهتمت ال روض ةلآ نم َدَحَأ ِنيعِب اهلها فّقَوَه ؛ ٍةَمبرَج خيرات بقل

 . (فعضشسملا : ّنِم الدب 6 ٌتفعَتْس د : « ةلاسّرلأ ىف 00(

 0 . جرم : + الدب رشت :«ةلاسٌرلا » يف (؟)

 . الإ هْبَسْخَأ ١ : م الدب «نأ هبحأ» : ٩ ةلاسرلأ  يِف (۳)



 AYo يعقارلأ قداص ىفطصم

 ليات نم هد ميلف يف تبصَنف داو ياعم همت يف اهل طّقَأَو ء ةو هَ كف اَهْيَلَع

 . اًهارْفإ هيف ْتَغِرْأ امنا لش ْنَّلَع اهنم حا لَك يف ْتَدَسَجَت ٍلاَمَجْل
 ف 3# 3#

 oz 25 a a : ر م ہر ر : صر 00 ص و لا

 ي ا ن ا ةييايخلا سوشل نِ دمع نبأ سفن تاکو
 قرم ر a 50 م دق روا م 7 1 8 ع

 «ويَدِلاَو ْيَبْلَق َديغتسَيل الإ ی اکو « جف ھو ٠ عاطف رمو « باج بلطَت
 رايدلاو . و دجتف يهتشتو ع رم

 ِنْئَرِسْوُمَو « ةّيبْرَتلِل َسِراَدم مَ 55 ن 17 ةَيْتلا ملِع ْنِم ِناَقِرْعَي ال ٍنْيَجَذاَس اَناَكَو
 ّنِم ِنْيَعِطَفْنُمَو « ٍلاَمْلأ ىلإ ةَجاَحْلَأ اهن الإ اذل هذه يف َةَجاَحْلا نعم ْنِم ِناَمَهْفَي ال |[

 رها ال نوک نم اَمهْيَلَع رمال هَلَق ... . ُهَل اَد ودق لب مهل ذو مَ ئاك هن الإ لنقل
 م
rيف َيِهَو « اهيل اَمَو ٍقاَمْشِإلَاَو ِناَنَحْلاَو َةَقَدلآ لئاَضَف ْنِم هَل اَهَرْسَأ كلذبَو ؛ ِهْيَلَع اَمُهَل  
 الإ مهدالوأ يف ئشنت مل مهدالؤأ ىلع ءاَبآلأ اهب َفَرْسأ تم ْنِكْلَو « ٌلئاضَف اهسمن 3 سم 0 0 0 , م era 5 م

 2 هربا 7 ر 5 مر 2ع 207 ضمان ا و 7

 ‹ ّيوذلآَو « سيلا الإ هيف ُتِدْحُي الف َيّلَأ هيلع طرقت رَجّشلاك « اًمداَدضَأ نم نكي ام

 وجا راو ل وق م ر هنو تن َتْمد ام ام تؤ نت َتْنَأ اَمَّنِإَو

 A  دلافوزذؤ م اعلا دقيشألب أو ٠ للاب مل

 2 هره و رو ىلإ هنطاب رص كلذ لع ُهَئاَعَأَو « اَياَنَّدلََو تاره ًابِوِنِطاَب ىَلَعهُرِهاَظ درو  ه ال ل ˆ اطا ف ملاک
 ُمِئِظَع كلم كلذ : امتلأ بوق نم« 3 ةَساَسَحْلأ ةَحْفّصلل هن ٌدَرْوَص ل اا ر ا ليم ها

 .. ولا لام زو درام زغم للا ا ربا نکي مَ

 ل 2 ا يِ 0 عش لدن ع ر هؤ ال « ليكم ُلاَيَح ُهَنَك بج لب يف اًهْنِم قو ٣ها سیراب ىلإ لسا الو

 ئأَر الإ ؛ طقاَس أ ٍْيِرَشَو « ٍلِهاَج ْوَأ مِلاَعَو « ٍصقاَ وأ ٍلِماَك ْنِم ايدل ٰيف “لجل

 هذ ةئاسنإلا سوا مآ ني كبي ت ولك ٠ « اجرام مف لاد لع الذي امي 7

 ¢ Paris سيراب يه ْتَناَك ء اًهِماظِنَو اًهلالتخأو ءاَمِرْوُجُفَو اًهِرْهَطَو ءاَمَيَشَو اَهِرْيَخ

 ُهْوُمرْلُيَف ٌلهَأ الق وشل ِءاَقَِص ٍدْصَأ نم سف رص لَو هست نإ كاتم ُباَّشلآ َمَطَقْنآَو

 يفيق هرم سفت الو ٠ وب مصيف نيم لح الو « يأرلآ لإ هدر ٌناَوْخِإ الو ٠ َةلِيِصَمْلآ

 درم لاح الإ وه اَمَر  اَهَدْنِع بقي ِتاَرَهَّشلآ نف اًدْرُدُح هَل حب . . . رفق اَلَو ٠ اً
 م

 .« لجأ : ّنم الدب الجر : « ةلاسّرلآ يف )1



 / ع ل مل
 ١ معو وق

 ناك وذم يَ بأ ارد نمو قا يف د َلاَمو هيج عبط 0

 و لاجل نزف نم كلت ام مث ءا ادم“ 1 ثم اهم بَل امل : طخ 2 ا هَر هنبأ ِدَي

 ةلصاَبسُم ٌةَُْقُ هنآك هاد ف َوُه اَمَو « ٍدِساَمْلآ ُداَسَف هيَ یا امم ٠ فلل باسو ا

 « ويو ِلْجرَو هِرَصَبَو ِهِْمَس ْيِف ٍنيِكْسمْل اذه نم يسيرا َناطيّشلآ ناك ؛ يلا ٍقالخألل
 مولع لك يف داسا عِجَرَو َءاش ام سرد « َسْمْدَيِل َبَهَذ دقق ِةَلْدُجْلآِبَو « َءاَش ْثِيَح ُهُهُجَوُ
 مولع نم ناس اه يولي ٍتاَمِلَك كليو هم نإ َفاَصأَو ٠ اتم ِةمِئاَطلا لْخْملا سل
 ۰ ٍةَسرَم يطق حلي مل بال اَ أ لع والاد ام اهب سل يراك

 2 ِهَتاَوُرَن نم هور اهَدَتعأ 2 وي يفد ذأ مقتل كلا ارضع) تقشر اكل 2

 ي يش یف ُهنياَمِك یه الو ٠ اًهلثم بحب نأ هلثمب امف

2 

 أردف « فم ىلع عيت برأ اهلل ن ةر اهَبِسَحَو « مارا لاوخأ نم لاح ابف يرجَت . هجر يعم . ع
 ّنِم يق اَم ْعَضَي ُهَدْحَو ُهَلاَمَجَو « رخ اَباَب ٍِنامْطَحُي اهَلْهَجَو ُهَمْلِعَو « اَباَب ِناَحلَتقَي اَهَرَْقَو ُاَنِغ
 كف اهيا نية أملي َلاَمَج نأ بسحب َناَكَو ! بارلا نم ىق مَع ٍلاَمكَأْل

 لع هزي ال وُو ويت ثلج + ماال كنك « نمل اتد اهئ سلف اهم َكَلَم نم

 ةو هستي دج ال َناَكَو « ْىَوَْلا يِعاَود نِ ةيِعاَدِب موي لك اَهِدْؤُدُص نمير يهو اهل ضرع ن

 ؛ ٍبَبَسِب اهلقَوِ لَك َنْيَب لص نآ ءانغَو هارو بابن هجو لرو « ايش رتل ىلع اهتز نأ

 اهنَرَعشأَف يه اَمَأ « ةأزَمْلا ذهب هنرَمَع ةركف يلع تلْوَتْسآَو « مح يف َداَمَتَو « الئاط لك مل
 ُهْرَذْحَتَو ٌباَّشلآ ادم ْئَشاَحَنَت ْتَناَكَف اهم نال ةاّمَسُم ْتَناَكَو « اَهْنِم بلف ِْف ام اَهُنَرئِرَع

 « امهم نم يلع َنْوُصْخْيو ةَتاَيْلالآَو ةَرْظَتلآ اهيلَع ٌنْؤُصْخُي سالا نأ مكون ٠ اًدْيدَ اَرَذَح

 يح اَهَعَم َنْوُعْيِطَتْسَي ال مُهَف « نب رنا لاجل أَ انش جرا دین نف عتود

 ويا زنمو هِي اهعيطَْسَيَوْهَو

 ْنِم هِيلَع مح اَم ةَرْثك ْنِم . . . ِءاَضَقْلأ سلاَجَم ْيِف َجّرَحَت ْدَ يات وَ لعل ناك

 اًسْناَوُم ذو , هست ُهَصْلُخَتْسَ لَو اَهَوْحَتَو راکنإو ٍءاَعّدَأَو شغ غو ِلاَيْتْحَأَو 0 روزت
 ر

 2 ق دي

 ةَحَتاَمْل اًهِلْهَأ مم ترف : نلقي امك وأ ,ريبظخل ةَّدَعُم )1١(
 . ریز نم : ڻم الدب ؛ ريِورَت يف ١ : « ةلاسّولأ » يف )۲(



 "نفي ىعفارلا قداص ىفطصم

 الف ؛ (َسِيِْب) اَمُهّتيَب اَمْيف يمسي ناكو « ةلفاسلأ هتاوهش ىلإ اسد ُهَلَعَجَو « اَقِيفَرَ

 اًمْصَح اَهّمَع نبأ لخد اَذَِف « اَهْيَلَع لايتخأ ُةّيِضَق هذه ! ْيِدّيَس اي : َلاَق هب اَهْيِمْرَي نَا دارا

 ! نأ ْيِرْمَع ْىَلَع ٍلاَيتْحأ ةّيِضَق تناك ئَرْعَّدلَآ يف
 اهشْيَع ريق ةأر َرْمَآ ىلإ كسا امنِإَو ؟ َكدُق ر اع نياق هليا يآ كنو لاق

 ادم َّنِإَف « لاَمْلأ ْيِف اًهَتْعَمْطَأ ىم ٠ َتْدَش ام بع لذنتو اهتمت ادعت َتْنَأَو « افا

 ! ٌعاَبي ال اَم عْیبيَو « یَرْشُب ال ام يرش و « نام لک یف ج ْوُي اَم ُدِجْوُيَس لامل
 يع

 ! ٍِلاَمْلآ بح ُدُوْطَي راَعْلأ َفْوَخ َنِكنَلَو « َوُه َكِلْذَكَو ٠ ْيِدّيَس اي مَعَ : (ٌنِئلْبإ) َل

 8 س اأ ؛ ت

 « ِنْيََمَتب كنم اَهْيِرَتْش َْشَأَس ! مهم دَقَل ! هلآ كَل : باشلا لاق

 ؟ امي تنبأ نيو اهم تط تيك ْيِنْبْخَأ ْنِكلَو ؛ اه

 اَدنَمَو ؟ اًّرَشَو اب ُهَمْوَق اَيعَأ اياق اضل ُتْفَرَع ِنْجّسلأ يف ُتْنُك اَمَل : (ُسِئِلِنإ) لا

 اَهُْشْنُت ينل ةَسْرْدَمْلا ُهَّنَأ ىلع ٠ ؛ مثإلا ِنِع َةاَهَْمَو اَعْدَرَو اقع انا هبي نسل

 ْمُهُراَبك عمتي نأ ٌنِكْمُي ال ْذِإ ؛ اَهِتَِتاَسَأ راَبك ْنَع ةَ ٍةَمْيِرَجْل مولع يَ اهسفتب هَ ةَمْوُكَحْلَ

 گو ٠ ةياعنإلا ةلكشملا لح قرط نم ةقيرَط نجلا ءونف الإ ضذألا ىي ناك ي
 ! ّلَحُت ال ةلكشم ةّيناَسْنإلل تح دخ هسفن وه

 أ

 ع

 ! نْجَّسل ىلإ ال ةأزمْلا ىلإ َكّلِسْرأ امّنِإ ؟ كب ُبَمْذُ يأ ! َكَحِنَو : تملأ لاق

 نإ: تع نب ينلسزي نبأ هل رم ناد اا تأ أس [ ن ا

 لاو رتا ترن عنب نب ةو ذأ یان نهب رج َر ْئىَلَع ةلْيحلا ن لا

 ! ظنا زظْنأ ! ذَص . . . ٌلُجَر هلئاَس دو ضي ف ني نأ جب ب ةََرمال

 )١( رس َبِحاَصَو اًسْوُساَج .
 . ًةدجوي : نم الدب «دَجوُيال» : « ةلاسّرلا يف )۲)



 ATA ١ ملَقْلا یخو 0

 ا ےک ريس ےک 0 ر e 207 ا ےس 2 ري دوس

 دش اطخ اَذِإَف « اظْيلغ ناكر « هتيشم ئف اكتب لبقم (لَمَجْلَأ) اذإف « ُتاَّشلَآ َتَقَتْلَ
ET 1ەر 2 ا  roe7 و ا © سد  

 اًملف « هبهاذَم ضعَب ئلإ ذئتقو اقلطنم ناكو ؛ ضْعَب ئِف هضعَب سّدكتَو ِهْيَمَدَقِب ضْرألا ىلع

 0-8 e ەھ 2 ےس ےس ےس ص 2 رر 7 الا م 2 م

 ملف وِهْجَوِل ىضَم مث ةَرظتِب َةَدْمْعْلا َنْبأ ْىَمَرَو « اَعِيِمَج اًدّرف ! ْمُكْيِلَع مالَسلأ : لاق اًمهاَذاَح

 eg م 31 5 7. 4 0 2 5 3 1 م 3 ° 2

 : ثاشلأ هَل َلاَمَف « ءْيْلِإ أفكنأف ! نالف اَي : هداني باشلا ُتْوَص غلب تح ِدْيِعَب ريغ زواج
or ree٤ وم م  i2 

 . ىَرأ ام ىلع ةّرَقلَاب كدهَع َدْعَب ْدَمَل

 [ ؟ د اف : اق ]

 َتْنَأَو « ما َدْعَبِيجْوَر نرتقيَس اَنُواَجُت يلا َِْرَمْلا هذلَم يف االف أ كعب ام : لاق

 فيك « ةَيِضاَمْل تلا يف نلف سزُع مو ةدْلبْلا كلو انيك نيب ناك نها ةمقْؤَملآ فرغ
 هيرو مُهَتكَرْدَأ تأ الوَلَو « ةَدْيدَّنلا ةَمطَحْلأ َكْلَي مهي اَوُمَطَحَو ندب لْمَأ ىَلَع اَوُعَقَدْنأ

 َلَذَأ َموَيلآ اَنُدَلَب تَناَكَل < جالا َقْوَس َكَماَمَأ ْمُهَتْقُسَو سالا نَع ْمُهَتْعَفَد ْىَّتَح َكِسْفَت

 َكِتَواَرِهب َتْيَقَلَت فيك اًذلَه يِبِحاَص ين قلو ۽ انوي مهتاب اتيَلَع اولاطتشالو « داليا

 اَوْطاَحَأ ْنَأ دعب اَهَباَحْصَأ َتمَرَهَو « َكِيَلْوج يف اهلك اَهَْرَطَأَف  ٌةَواَرَع َنْيِرْشِعَو اًسْمَح ٍذَِمْوَي
 هذه رهن ن الإ كل ئَرَأ اَمَو « اَتَماَحَر ُبِحاَصَو اَب رْخَف تنا « َكِيَلَع اويكو كب
 . ! هلْ ٍْييَص اعنيص مهضزآ يف ميرن ٠ ِكِاَجِ مهن ثول عرس ةَصْرفْل سا سوا < رور م ب 32 مه هكر مسوس 4 هم 4

 31 ه2 or Gg‘ o و 9 ر ٣ س o aT ا و ر

 . . ْيّمَع ةئبأب يسرع مْوَي ْيِف مهرظتنأس لب : لاقَو نيتضرعلا يفتك لَمَجلآ زهف
 رس سرک ےس ص

 ! ها َكّنإَف ؟ ئَرَأ ام َتْعَلَبَأ : ٌتاَّسلآ َلاَق

 ! نيس وأ ةَ . . . يجاوز موي رخو ْنَأ ةموُكحْلا فاحأ نو ٠ ْمُهفاَحَأ ال : لاَ

 لوا نأ ب اَلَو «اَئلاَجِر سفن ْنِم ُدْمَياَل اَدَم َكَلَمَع نق : فلآ لاَ

 نم همزه ْمُكيَلَع اَمْوُدَع مهدي يف مُمورجا مل اا « ْمُكَل ندعو موريس
 ! برص ا ْمُكوُبَرَص ماو « مارل

 )١( «اريلكَتَو د : ْنم الدب 'اوُباَكَتَو » :«ةلاسّرلأ » يف .



 ري <” 0 6 سوم كل ع at 2 o ر ني ن 2م

 منته ال هّمَع تبا نأ ٰيف أ ْتْسَلَو « ٌىلَع هَْيَع ن أ هوجو نم انآلا وع دقو ولا

 . .ل ةاقأ نع عافذلا يف ٍشخولاك ةززرغلا طاطحيلا نة هنأ ْيِتقِرْعَم الْوَلَو هت توم لب اَهيَوَقب

 مام سل ا 5 ویو ي جام #ت ياا و 2

 ١ َةاَتَق ُدْعَب يهو ةاََمْلَأ ىلإ كَل َلْيَس ال هَ نأ تياره ةّصقلأ ْثْلَأَت دَقَل : (ُسْيلْبِإ) لاق

 ْنِم يه ْوُلْبَتَسَو . ٠ . اهبل ٍقْنِرطلا فْضِن ةَوْطُحْلآ هذهِ تْنَأ تمم هَتأَرْمأ ىلإ لَصَو ره اذ
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 ِءْوُس نم ڈجتسو . َكيقرَو كفر مو اهل نأ كل لسلام ميبط ةرشخو يطل

 نم ةن ُبِصْعَسَو ٠ لاو يهل لبق نِ نبأ ن اهبل تفي ام طْلَسَت حفر َِلماَعُم

 ك 5

 ُهضِرْعَت د ٰيذّلا ِرِضَخْل ٍرْلُحْلآ ِشْيَعْل كلذ ْىَنْعَم اًهُمِهْفُي ام 2 هش و شيلا ٍقيِض

 يه كنم ةَرْيْمْلاَو « اَماّيِإ َكّبُح ْنِم َفَرَع اَم َدْعَب ِءاَيْمَعَل E اهيل

 . ُهاَضْرَت ال ايش اهِلُجَر ْنِم ْتَّهِرَك املك َكْيَلِإ هَ ارل و اَمِاَد امه اجت
02 2 

 اتي تقوا لعن انو ٠ هجر كل تلا تيفأ ع يدم َدُم الإ نكت ْمَلَو
0-1 

 ْنُكَي ْمَل اًفَح نوال نم بحكي « نرل اذل رني اهي اجد ةّيرقلأ ُهَدَي بصي نَا هَ

 ئأَرَو ؛ وِيََرْمأ ىلإ ْمَّلطَمت يل ةبقَرلآ كلت اهَتَصْبَق يف ٌرَّصَعَو َدَيْلا هذه َّدَم َوُه اذ لبق نم
 و اروا لا علل اکر + ومضت وليت 1 عاری ا

 رتا نو إلي وعيا ىلع ةرث ل

 ْْقَر يتلا يهو « َسِئاَرَعْلا فزت 2 أَم نإ دعت ! اهيل هني دمي اًراّمح
 ىلإ هلْيبس َنْوُكَت ْنَأَو وب ٌلاَتْحَت ام ضْمَبي ُهَفِعْسُش نأ اَهَلَأَسَو اَهَفَحْنَأَو اَهَمَرْعَأَف « (ءاَرْضَح)

 ؛ (ًءاَرْضَح) مام ُهْنَع ُتَّدَحَتَت ْتَناَكَف « اًهئم قوسا ىح (هسيلئإب) اَهْيَلَع َلَمَحَتَو ؛ةَأَمْلآ
 ممم ال

 نا اهنرذَحو اَهنَبَسَو اَهَل تظَلغأ ةأرمْلآ كَل «هِلاَمَجَو ديمْعِي ىلإ اًهَتِفْلَت نأ َكِلَذب ٌرجَتْسَت

 )١( ةلاسرلأ » يف ٠ : ١ ْنِم الدب تل : ١أَبْنَه1 .

 ْنم الدب ؛ َيِتأيِل » : «ةلاسّرلأ » يف (؟) : ١ نال ٠ .

 . ّقَلَعْلا َكَمِي امره (۲)

 . ةئيَقَم١ : نم الدب (ةييْمُم» : « ةلاسّرلأ ىف )۳(



A؛ ملقا يَحَو»  

 ب ال ناو نقط ىلإ ثمل ين يولغا : ْتَلاَق ام َرخآ اهل ْتَلاَقَو ٠ ايال لم لإ دعت

 ْئضْقِيَو را ُهواَبْصَحُرَحآلاَو اعل قرط َرْهَو ريالا هاَصَح اَمُهُدَحَأ ناك هت ءاَمِهِدَحَأ نم

 رت خجلا عم دق مهل ترو بذل لغت سدا نأ تهل نإ « نرسل نإ

 ىلإ وعقل ا نإ در راف امف ٠ ابا اح قن ال تحلو

 أر ُهيدُيَدَحَأَو 5 ديش ٌةَدَجْوَم ةَبَْحْلآ ىلع َدَجَوَو اًظْيَغ تاس َرَجَقْنا كلذكو ؛ ٍةَمَقْنَو دقح
 رل

5 

 26 ع هيوم
 نأ َْلَع هلْ اطار ؛اًهِعب ةقيَِعْلا ةأرَمْلآَو ؛يَماَهَسِب مْهَسلا َلْجّرلأ لقي نأ ةليحْلا هَل ْتَقَتْنَق

 قْودُْص يف هيلن ١ بهذ نِ راتيد ىلع ههر دمع پرل نم البدن "جملا كلب ىلإ مق

 فتواه وضحي ثار امو رمل تدك: واوطأ ني يع نش هّسدَنَو (ءارضخ)

 َمّرَحَتَتَو“ نيام بيصِْل(حليلآو بتلا اي اهنلأَس م ءاَهبلَف ةي م ْتَلَتْسَأ تح اهبل

 هِعْضاَرَم دَعْبَأ يف ليدل ٍتّسَدَق ٍقْوُدْنَّصلأ نإ ُةيِبَحْلا ٍتَحَرْس أ هيأت تضع اعلق ؛ويمزشب

 ىلإ تلم امي تعج مث ؛ يلع دَحأ مب مل اإ هفت ىلع مِ رطملأب یم ناك مامر

 ابد اراد (ًءاَرُضَح) ِدَي يف َمرَيْلآ یار هنآ ٍلَمَجْل ٍءاَقِدْصَأ ضْعَبل سمهي هَمِداَح َقلطأَف « ٌتاَّشلأ

 يف يذل بَهَذلآ ةرقب سفت نإ سفن ْنم ٌرْيِطَي راتب لَم َلَعَجَف درع بّهّذلأ ردت يلع
 يمر اوك 25 6 نع لأ ززا

 راد لإ بَراَطَوهَلَمَساَمناَكَف م نأ مث ؛ةذخأ يذل ٍلاَمَجْلَاَو «اطغأ ْيَذّلآ ٌبُْحْلَآَو

 يِفاَم رت «راّدلآ يف ئارم ا نكت مو ينم 08 شاَجَو ٌوُحْلَأ همد َيِمَح دقو ِنْوْبْجَمْلَاَك

 رع ءرفاكلا بَضَعْل َةَحْفَ اهب ن اطْيّشل كيلا مق لح لا عي هممت ثداک اَمَو ءقْوُدْنٌّصلَ

 بالا َنَأَو باب َقَرط ْدََراَعلأ نأ َنمْبَأَو ض 1 مزال وب تراه ءرایثلآ صیب یر ليلا لع

 ال أر نلت وهضؤم نإ ءيش ل هع درو اههؤركم يل ةف ر مك ل حی ذق
 ُتاَبَرَصلَأ ِْيَلَع ىَواَهََت ثَن اک يلا َرْهَو ليني قبر نم حرصت حورو جرو «ِنئتِِرْج
 اوني الو هم هسه ُهلِتاَقْل

 ا : 00 اي ا ل يا مس اى

 )١( يقيم ال بحْلَو » : نم الدب ؛ نقي الف بح ائر : «ةلاسٌرلآ » ىف « .
 1مل » » : نم الدب  ةييَمُجْل » : «ةلاسّرلآا» ىف (؟) .

¬ 



 A4١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 اَمر اّنَع ْبْعَو ِدْيِعَب ٍناَكَم ْىَلِإ لح : لوقت اهَعمَس هاك ؟ اع لَ ؛ کو كرس ْنِم ْيِخْبت

 َرَكَذَو َةَعْوّللا ُهَرْذَص َمَناَك هئكللو « اهب طبي داکو ! ةَدْيِدَش ٌةَجاَح َكباّيغ ىلإ ابف « الْيِوَط
 يم م ۹لا ا ىو سا اسحب ل ه7
 ! هيف َفَرْعُي ٌراَسكنالاَو ىضَمَو ِةَدْيِعَب ةهج ّمْسأ
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 ؛اَمَسَو مضر نم فتحي ٍلمَجْلآ ْتيَبْذَف « ليلا ٍفْوَج يف ٍماَيأ تغب سالا عز
 ف لولا َلَع ضيفو « ةئسلألا "”راَرْشَأ ْتَقَلَطْنأَو ؛ ٍناَمَمْحَف اهر ةأر ادق ُهْوُمَحَْفأَ
 هو « راكيلا ىلع هوه هش هلع لا هيجؤت ودنا نبأ رتو « ئَرْعُأ ِدَلَب

 ميو هيه نَع قاد ةَّجُْحْلأ ِةَماَقِإ يف رص مو « ُلمَجْلا » ركنا « الآ ىلع رند

 من وأو ءال رهط اهنا .هؤش ب اع م لک هو « هيو ایات ف
 ! اًمْنَش ِتْوَملأبِْيَلَع يِضُق نأ ْجْكْحْلآ َناَك

3 ê 3 

 اَهَمَدَقَق "يجد بلطف ؟ هدر ِءْيش نم لَم : ُلُجَرلأ ليس مك ذاقنإ م ْوَي ناک اّملق

 ةكيخلا ْمَم َْئَْيُهُرْمْعَو ُمّلَكَتي ذأ مث : « هَ اهنا نم متو اَلَمشأَت ٠ ِنَجّسلأ ميف هل

٠ eاينُدلأ دود َنْيَب يح ولآ هيف ُحَبْسَي ٌُباَحَس هلاك ُدياَطتمْلا ْناَحّدلآ اًذَه َداَعَو  
 9 م وو

 تنك اَمّبُب ۽ لَو ؛ ام ْتَْقَو ام تْفّلَعت ؤو « ملت مل : ٌنْيِكْسِمْلا لاق ؛ لا زد

 .! ٍصْوُصضُللَاَو ةف اورا ْمهْيِفَو اًفاَرْسَأ َنَ يبت زنا نمت صخب لذ تج
 ا 2
 ا ترار < يشأ َعَم رال ةَملك َرَكذُت نا ةيسخ تمير لحال رق هه

 . ! ٍراَعْلاب يمس َتْوْمَيَو اًيخأ نأ ْىَلَع
 ةَكئالَمْلاَك اًوُنْرُكَف « ْيِرْبَق ْىَلَع َةَعاَسلآ ُمْتْنَأَو مكَماَمَأ نآلآ فرتعاَس َنِكَلَو

 2و 25 7

 ر ةةخوولأ دنع الإ افرع امي نودي ل
 ةأَرْمأ لتقي نأ لجَّرلأ ٍلَمَع ْنِم م َسْيَل هنِإ نؤلؤقت و ؛ اَهََأَو ينجز ْتََْق أ فرغ _َ oF 0 وو ن لَك

 ! َلاَجَرلَأ َنلِسْرُي اَمَّنِإَو َنْفَتْشُي الق ُءاَمَتلآ اا < ُقتْسأَس لر ين ؛ نيت نع الض

 « ٍلْجَر ُنْبَأَو لج نام اجر ناك لإ ُلاَقُي ْنِكنَكَو الفط ینکرت ذإ ! ؟ ني را مك . .ةقتشملا
 س

 . هُراَرْشَأ١ : ْنِم ادب 6 ُراَرْسَأ » : « ةلاسّرلَأ ١ يف )000(

 . اهب ظاَفْلَألآ ُقَيِلَأ يهو ١ ةَراَجْيُسلِل اًماَنْعضَو (؟)



 ملل يْحَو» ش 8:

 . اار :[ هلأ احا لح مسج يف راڳ هم ل

 هلع نره الد لجرلا ُكذث ةأرمْلأ كلو « َءاسّتلآ لتي نأ لجو ةميش هميش ْنِم َسِيَل هَل
 هيض رم تس

E؟ اهل هيلع ن . 

 ىر ال : يلم ٍلِجاَج ٍلْجَرك ةَمْلاَو ِةَئاَمَأِلآَو ٍفرّشلآ يِف اوُريصتيل َنْيِمّلَعَتمْلا اُْمَلَع
 . نذل هَسأَر سكت ال تح ا ءِراَمْلا ْئَتْعم اهي َناَك اذ ةف اهلك ةاَيحْلل
 لغت نْيح ٰيف « ةَريبكل َماَوْرَأل ُقِهْرُيَو اقش ِت توكل مخي يلا واف ا

 ناو يري وا راو راه ده aaa فاه عاج اا هاف« هاف هو و ةو ووو ويو +2 و وو عومي دوووم

 ةَفِصاَعْلا ٍتطَمْمأَه « اًرِئانَتم اشير اهتبسَحَه مؤجل لإ ٍرْوْفْضْمْلا ٍبَعَر نم ةر تَرَ
 تّ تبع اهي ثق م « دوق ن ام ائ صاع اھپ تاو ١ ءامشلا لإ: ْتْلاَكَو

 طس ُةَصيرلا تبقا + رض مآ عفت عضم ف ِلاَ مَ
 ةَمْكَح الد وات ضو انآ ْمْرمو

 لو فت ةر اهيا ىلإ ناكر... ململا ماظن نف هب حالا الو ٠ الح يف
 رعب ْنْركَن ال حايرلا نإ ! ٌةَسْيَلآ اهن اهنا : ْتَلاَقَف اَهْيَلَع ثلَبفَأ اَهَتَلاَقَم ْتَعَو اكل . . . ريت

 . ! ُهّلُك اسبر ُمَلاَعْلا ناك اَذِإ الإ مَلاَمْ ماظن یف

® ١ 
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 يعفارلا قداص ىفطصم



 ر

 یخ ی ىج
 NEY يعنارلأ قداص ىفطصم یں وزد ) ےک
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 ُدْهَع َِلاَمَو ِدَلَبْلا اذهب ْتَلَح ْدَقَو ! يه ذده ! رظْنأ : َلاَقَو ُبْيدَألا ْئِبِحاَص لع لي

 وت  اًمْسِجَو اهْجَو ءان ِنَسْحَأَك ٍةَرنآ ةَدْوُص ىلإ ترك « هدي يَ مو . هس ڏنم اه

 اللا ىِ ِةَلالِع يف
 هي َُيدَص ُهاَكيو ميغ نم اعلا مقل اهو « اهو يف یَا عش أر

 ٍةَمِلَكْلا َدْعَب ٍتْوُكْسلََك ٌةَرظَ اَهَتيَع ْيِفَو « لَم حو اَهّنأك اهم ةَ ْوُدْبَتَو ؛ ةَرْوُص يهر ت oz 2 او عم اە و م 2 2 4 2 ا م 2
 . اهتم و و اهب اسمه ارق ٠ مآ

e ُسِيِلبِإَو ُرُوَصْمْلَا : نائثأ الإ اًهَمَسَر ْدَق اَماَرَأ ام ٌةَرْوُص هذه : تلق » 

 ت رنا ءس ريخ الإ الإ 1 ؟ كرولا نم تي دكت امار ام « اًهَلَس : لاَ
 «اًدْيجَو اًرْعْنَو « اًيَعأَو اهْجَو تذَهاَش ْنَم نسخو « َن أو هاتن لم ل اه ل روعة سه را ع هسا س 7 مي م عر ر ر وە

 َدْعَب ٰيذّلاَو

 : [ليوطلا نم] ٌنْوُرْوَم عش ثاَدنَم نإ ؛ قطب ترش قل! كو : تلق

 .اَكِلَذ َدْمَب ْيْذَلَأَو اًدِيِجَو اًَرْفَتَو اعر اَهْجَو تذَماَش ْنَم ُنَمْحَأَو

 مْسَولآ ىلع « اًهِنوُنُف نم اًمِظاَنُاَرَت َتْسَلَأ : اًرِعاَش الإ ْنْوُكَي ال هذه َناَطِيَش َّنِإ : لاَ
 A م 7

 . ؟ ٍرعاش لك ارِجْعُم اًرْعش

 : [ليوطلا نم] ُنْوُرْوَم ٌرْعشاَضُيَأ اَدَعَو : ُتْلُق

 ةنسلا ء م ٠۹۳١ لوألا نيرشت /ربوتكأ 11 = ه ۱۳۵۵ ةنس نابعش ٠١ , ۱۷۳ : ددعلا « ةلاسرلا )#( ١

 . ۱۷۲۵ _ ١/77 : تاحفصلا « ةعبارلا

 يهو « « َيِعِفاَرلأ اح ١ اًنباَتِك ْنِم ٩ ِءْذَ ْىَلَع دْوَع » نب نيكنملا لقا انطق باس طي زا 00(

 . نايزا ديعَس . ٠ سْئاَبْلا ِلاَمَجْلَأ » ةْبحاَص

 د ْيِذّلا ٍصْبِمَقْل لم : ةلالغلاو ؛ ةو يتلا رتل )م
 بالا تحت 5



Afملل يحَو»  

 ٍرِعاَش ّلُك اًرِجْمُم ارغش ٍمْسَرلآ ْىَلَع اهو نما ظا ُهاَرَت تأ

 نلت « ةقيشر اًحْوُر منجا اذهل كير اَهُناَطْيَش ُهَّنِإ ٠ ليلا ا هاو نب ب

 شر يه لب مسجلا ِنْيِلَك

 ؤقش اَهبَو : ِتْيَْلَأ اَذئَه َدْعَي يتلا هَ قلو اش ذو تلق

 کک و کک ا ھو ا . تاس ا ا
 صقر اَهَنَأ كشت اَمَو اَهاَرَبَس َكّنِإَف « َكِدَي يف ةَروصلأ ِكّرَح : َلاَقَو اتبحاص ٌكِحْضَف

 . ذو هنو ٌءْيِجَي الَو اًرِّْش َسِيل اذلهف  كناطيش مطقنأ نآلا : تلق كمارو سورس سهو ع ما نرسل لوك بق كرك 24

3 

 . ُكَحْفَيْدَّنَك 5 مْسَرلأ ْيِف ُلْيِمَجْل هولا ٌَرهَظ َرَهْظَو « ُناَطْيَّشلا َكَحَضَو اًكَحاَضَتَو

32 3 3 

 نف يتلا نويل َنِم اَمُهَّنِإ « نيتيَعْلآ ِنْيتاَه ىلإ ظنا : نيكنملآ ٍِبْلَقلآ ُبِحاَص َلاَق
 200000 َةَرْذُق اَمِهِعاَعش يف نإ ؛ ُهْنَع ْتَباَغ ل تم هْييِضْتَو هبذعتو مبل تَرَطَن ىم م رحت ر لجل

 هے

 يف َةَملَطلا عضو ىلع هردم اَمِهِداَوَس َيِف نأ امك « دْيِعَّسْلَ بلقلا ْيِف رْوّنلأ عض

 .روجؤملا بأقل

 َةَدْرَو جِرْخُت نأ ضرألا ٍقِئاَدَح لك رجعت يذلا ممل اذنه ى « ملا اذنه ئَلِإ ْرظْنأَو
 وو 4-

 و ا زی 5 امار ٠ يمض م حور هيف هولا مآ ٠ ولأ نم عاونأ

 . ٰيحاضلأ رَمَمْل مود ويقف ذَا

 ةَفَطنِم َكْلَي ٠ اَهيدْهَن ٍلَمْسَأ ىلإ اَهينَج ىلع نم ِءاَضِيبْلا ِةَقاَسَمْلآ هِذَه ىلإ زظْنأ
 . ٍلاَمَجْلآ اذلَم ةّيفاَرْعُج ْيِف ِتالْبقْل

 ةَعْيرطلا هنراتخأ ْيِذَّلآ ضرما لإ ؛ ِنْيَدِحاَلا نيا َكِنيَذ ُلِمْحَي ِردَّصلأ ىلإ ْرْظْن

 ِناَعْسُمْلأ راَمِب ْنَع ٍنالعإلل ِةَلْيمَجْل ةَأْرَمْلا مسج ْنِم

 ؟ . . . رحل َرْدَّصلآ ِناَيَّدَحَتَي ناك اد الإ ةأَرَمْلَأ رْذَص يف اَرَرَب مل < نيد ىلإ رظنأ



 مخ

 وس

 نيف نيب ةعض

 يعقارلا قداص ىفطصم

 اوته ةت ُهاَرَت الأ هَحَت اَمَو ُهَقْوَف اَمَو قْيقَّدلأ رْضَحْلأ اته ْرْظْنأَو

70 
o 
1١ 1 ١ 

 الأ ؛ ِءاَرْغإلَأ اًذلَهَو « رْخّسلآ اًذلَمَو < املا اذ لك نإ رظْنأ « اهلك اهلا ْرْظْن

 . ٠ ّنصِ ىلإ لقلا لوحي يذلا رثكلا ري

 فت نف انآ يح نم ئرألاو « ماعلا نفوق نم مهاد : نرم ٌةَقْرلُخَم هذه

 . فَلا ضن الإ يه ايشيا ةَماَنلَأ ةَأْرَمْلا ففصت 7 نيا « ةليبَج » لک : نأ

 ٌرْهْظَي َتاَهْيَمَو « طلا ةو ة اهْبف يتلا ح ذثلا كلب دوخ َوُم امن هاري يذل ادله اَهمْسَوَر

 ٍةَقَرَو يف ة لا و منت وخلا را نمره امان عزا كلم

 1 ڈ مسول اذنه ىلإ رم ترن اَم ُدَهْشَأ فر

 ت ْتَسِيَل ا را لأ ب ادعا هلاك ١ ةَرْوّصلأ يف اهيو

3 ê e 

 : ؟ نْوُنُجَملأ ْيِقْيِدَص اي ادام مث ڈ « اَرْفَع َمُهّللَأ

 ؛ َكاَنْه اًراَجَمْنَأَو اته اًراَجْفْنَأ هغاّمد د يِف ُرِجَفنت ُهُراَكْفَأ ْتَناَكَو «اًمْوُمْهَم ا

  2قوت يَ عقر : :

 ْيسْفَن َباَوْبَأ ْتَقَلْغَأَو ؛ يه اَهْنِم ٍةَدِحاَو ٍةَركف يف اَهَلَك ْيِراَكْفَأ تَسَبَح

 هيف بلو قارخإلا تاع انف مكهج نم رج يي نف تملأ
 1 ك0 ا ا

 اًهَتعْيبَط ايف ی رت َوْهَت ةلِماَكلا ةيِئاَحْولا ٰيتعيط نف « ٌبْحْلآ ةَقْيِرَط ريغ بح اتو

 اهب ملات يشجب اَهييَجَتَأَو ٠ ا اَ ملان ۾ ٰيحورب اَهجِزاَمُأ ا ٠ ةَصقاَنلأ ةّيِرْسَبْلأ

 عقال نم م يش ميف نكي ال هيف ِءيش نم نکي امهم ُمْيَفَع تح

 . ُهئاَذَل هيف ْنْوُكَت الو هم الآ و يفتت ال بيع يخ

  3م 1١ 2 57 7 ؟ واكل ةئبةلسحلا ل زب 5 دك دقعم بح
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A6؛ مّلَقْلأ يَخَو»  

هس اَماَرَ الو سائل ةلؤذبَملا ةأرمْلآ ُقَشْعي قمح بح
 ايف َعَمطَم ال َةَسْئّدق الإ 

 يف يذلا ملا َنِم ةف هيتس ىلع عت نأ ِرِظَنمْلآَ اذل ٍقِئاَقَح يف لار ال ُهَلْبَأ بح
 . ةَرْرصلأ

 ِءِذلَه يِ ىَقِبَتَسَو ِتْنَأ يَا : اهل وَفي اهتآزم مام ءانسَحْلا رب يذلا ٌنْوئْجَم بح
 ةأرملا ئف ينل

 جا اي ادام جت ؛ مح رولا : ُتْلُق

 يف جا ال ُهُفْيِطَأ الو اهب َعاَتميْسالا ُدْيِرأ ال ْيِتَلآ يه اهْيحَأ لآ هذلَم و : لاَ

 هل ُلْوُمَي ؛ اًضِل َنْرُكَي ْنَأ برب ال يذلا رقم ا ا اَهَنَأَكَت دلع ةا نييك

وفي « عمت نأ عمت : لالا ناش
َعْفَت نأ ْمِيِطَتْسَتَو : ة حال ناش ل

 ُلْوُفَيَو « َّل

 ! َةلْيضَْلآ الإ ْمِيِطَتْسَأ ال : هسفتل َوُه
5 
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 ْرَهْفَي ْنَم ةدلك هراَصِتْنأ ف ُهَتَذَل نأ َرْيَغ « ٍدَحاَو ٍناَطْيَشِ ال ِنْيَئاطِيَسب ادله َباَذَع لإ

 . ةَ ئَرْمأ امُهالك نيل

 ؟ ِنْيَناطَّشلآ رها اي ادام مث ارفع مّ : بْ
 َلاَقَو دَ هٿ هجر ءا نال جرب لوح دق رئ رب نیلا هع نو

 تخت يه امنو « دب ُمالخألا ءيت ام رټغب يِماَلْحَأِل ٌءْيِجَأ نيا نم ! يلق ةَلع لوط ان

 با يف بحل مك نِ ِةَمِلَك لك نأ اَماَوه يب غَ ذقآ ؟ ةدارإلا َقْوَقَو ٍلْقَْلآءَرَوَو مؤّتلآ
eت  
 أ لإ ةَهْجَوُم اَماَرَأ  ِثْيِدَح ذأ رغشؤأ ةياورؤ

 َكِلَذ ٰيف يه < حرس كي يف يف امل اهم ملت تح امارت اني قلنا : لاق

 رحب ٍقاَمْعَأ يف الإ ةو ىر ال ةَوَلوألاك يه « ِتاَمَلَطلا كي يف يه « زكا
E e E 



 AY يعقارلأ قداص ىفطصم

 تحت رهت ٍفاَّرْطَألآ ةَدْيِعَب َدْيِعَب تاهل ِةَيِماَرَُم َء رم ءا قدح يف مزي حَرسَم لإ اَنْئَهْدَو

 . قْشِْلاَو رجلا ْيناَعَم هلم اَهأَك اَهِراَوْنَأَو انامل نم ليلا

 ناك يح انه َمالّطلأ نأ ُرْعْشَأل نإ : ْبِحْمْلآ اًنْبِحاَص َناَقَف « شبل ٰيف سَ اََْدَقتَو

 :طَع ينزف ىلإ سرلا نو عنف لجأ نأ نب اقر ئرأ اَمَق « رثيك بق َضِاَوَ هتف

 َنِإَف « ٌةَلبْقُم ىهو اَماَرَل حَرْسَمْلا َلْوَح رؤتلآ كلذ ىلإ زر ر لان « يان الل مهي معه

 . ٍلاَمَج نق كلل ٌنَف ُلاَمَج ِهْذلَهِلَو « صقار اهتيؤر ريع َةَدْيَس اَهَتَيوُر

 َراَكْفَأ مرت د اَمنأَك ٍتاَرِفَسْلأ يم شمت هَ اَهنيَأَرَو «ْتَقاَو تح اًريسَي ي الإ ْثَبلت ْمَلَو

 ؛ اًهبعش ةّبَح ي وا تبعا تضإ لذ اتش ل لع هزي سلا
 ا

 ا - 37

 . اهقفرُط ني ال اذ نيز لاک ع َضَمْعَأَو ا اَنُْيْجَم ضفتناو CA هَل

 ربع نني ال ئذلا نكنشلا يه
 : َلاَقَف « اًمئاَجْشَأ ثَّبَرطضأو ةَمِدَحْلأ يف ُءاَوَهْلأ َكَّرَحَت نأ ٍبَجَعْلأ نم اَيَجَع ناكر

 هآ : ْتْلُق . ةَصقاًرلأ ذه ٍلْوْخُد ىَلَع ِةَعْيبَطلا ٍتاَصِقاَر نم ٌجاَجِتْحَأ اذلهَف ؛ ىر َتْنَأ
 ر

25 
 . اَهَمَشْعَي بلف وج ْيِف ْتَدَجُو اذ الإ اَهئناَعَمبَةأَرْمآ ْنْوُكَت ال َةَأْرَمْلآ نإ ! َْقْيِدَص اَي مل 1 ّ ء 5 3 مول م ٤ for مو 2

 َِِبِحاَص ْنِم ِنَْمْلا ٌرَظْنَم يف ْنُْكَي اًعِضْوَم اًْيِجاَص ئَرحَتَو « نَا ب تنر
 بوف طف نشب ذك تي نيل ني اَهْلَع راسلا عفر هَ « اهم افخم نكي
 . نمل نيجي َنيح نوابه َنْرَهَطَو « تافل

 ْذَقَو « ُمِتَي َنْيح ِرَمَفْلا َضاَيب ءاَضْيَب َيِهَو « دّوْسألآ رر نم بزث : يف (َكذ) ْتْرَرَبَو
 ؛ َلَمْسَأَو ىَلْغَأ : يبس ٽرهظو اهب تكبح ١ ٍرَمْخَألآ ٍريِرَحْلأ ّنِم ِةَدَش هس اَهَطَسَو ْتّدَش

 ثم ايش ْتَسَبَحَف اَِناَج اَهنَلاَمَأ رنرَحْل َكِلَذ ْنِم َءاَرْمَح َةَوْْنلَف َيَِمَّذلآ اَهِرَْش َْلَع تقلا مٿ

 َدْيشَت َنْيْدْعُيَو صفري ثالثا َنَبْفَآَو ٠ ِنْيَقاَعَص اَهْيَدَي ْتْدَحَأَو < ُةَرْئاَس ْتَرهْظَأَو
~e” 

 . ةحالفلا

 بات ْيِف ٌةَدراَو ةَمِلكْلَأَو ١ ٍةصقاَرلأ عباَصأ يف نوک 2 تاجا : اه ُلاَعُم يتلا يه ‹ ٌتاَقاَمَّصْلأ )١(



١ AEAمَلَقْلا يو  

 الو رْثكأ ال اهلاَمَج ىَلَع نيو اص ْتَاَك دقق « اهي ىلإ رنا مَ
 11١ تك

 اما 5 سلا

 بذا لو وش يلع نا دوسلا ال محا اَهَعَم ناك « َرَمْحَألأ َربِرَحْلا ُبَسْحَ

 قرشي هج هجَولَأ َكِلَذ َّنأِل « ِةَعِتب ميلا قوم لاول م « الك ال ؛ بهذا نوَ نا هيَ نف

 ُتَسَِت وإلا كليو ١ برا ةَمَحْلَاب اهل ضيفي مسجلا َكِلَذَو « ةايَحْلَأَو ٍلاَمَجْلِب اَهْيَلَع

 . اهلك ناَولألا يم ال ناول رفح نم زم اله ؛ ءار حَرمْلا اهي

 ناَسْنإ ّلُكِل ُلَعْجَي يذلا َكاَذ َوُه ةتتاَمْلَأ ةَأْرَمْلا يف ِلاَمَجْلأ َلَمْجَأ نإ : اَْئْوُنْجَم َلاَقَو
 هله يف َرَحآلأ ُهَفْصِن أَو ‹ طق بلف فص َيِبْلَق ن ةَعاّسلآ ٌرُعْش ثا انآ عش عد

 ؟ َتنَأ ٌكُروعَش امف ؛ اًَهَدَحَو

 لي هاب ىَْحَأَو بلقْلا ىف أ د يمحو نيو ٠ ميجر فا نإ ! يقص اي : تلق
 ! كن اء نخدم ؛ ٍناَْ لك نع (ءوبْخَم نام لَك

 ! دب ال : لاق
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 نأ لإ رشا امو « اجت رولا تعني ال سجئلا عِضْوَمْلا يف حاصلا نإ : ت
 . انتج يف يلا زاب جرم ِدَق نيف يف يذلا

 ْتَحَمَلَتَم صفر يه اجو ثراث ٠ ا نإ ناب تسع اياك م

 "هنت لورق کل تی ٹکجضف
 ت

 . . ٍنيكْسِْلا للا ُبِحاَص ا اَمَأ ؛ ُنْوُنْجَمْلأ اَمَأ ؛ وه ا 7

7 
 رولا

 ر

 يعفارلا قداص ىفطصم - اطنط



 یرج ییا ع
 A4 يعفارلآ قداص ىفطصم یی وز نجد ےک

 يهر ةبحاص اهب تملأ لا ةكشضلا ئَأَرَف ٠ نْيكْسمْلا ِبلَقْلا ُبِحاَّص اا
 ْنم ابدع اًماَسِيْبَأ نحن اَنَل ٹاک : سالا ار ام عر انآ اھا ام ی - رع ٌنْيَح صقر

 رح اهب ديب ٍليمَجْآ ممل اذن نم هُل وُ هَل ْتناَكَو « ةَروصلأ هِذاَهبهَلاَمَج مَ ٍلِيِمَج مق

 نحل نم اًعْوَن ال ْتّفَصَوَو « ُركِفْلأ اهن ُاَرَتْغأَو ُبَرَطلأ اهن اَاَرتعآَو اُهي ناك امید
 ةَفاَطبُك وه ِهِدَي يف ْتَعَقَوَو ِءْوّضلأ ْيِف اَعاَعش اَنْيَلَع ْتّرَمَو « يتوسل ّنِم اَعْوَن ُهَل ْتْفَصَوَو

 ٌبْوْتكَم مسا اًهْيَلَع ةَراَيْل
 ةلالّدلا نم اًيوْرَص هسفن ىَلَع لدي َتَعَبْنَف َكِلَذ َدْعَب ةَلْيِمَجْلا ٍةَصِقاّرلأ ساَسْحِإ َيِوَقَو

 زمولا نوم ةءوُلْمَمْلا ةَضِماَعلا ةيِرْعْشلا ةقيقَحلاك ٍساَسْخِإلا اذهب ْتَعَجَرَو ٠ ِةَينَحْلَ

 نر انف نكت ت نحل ةَمْلِلَر ؛ ةَرِهاَط َةداَيز ضْوْمْعْلآ اَدئَهِب تدار اَّنأَكَو « ِءاَمِيإلآَ
 ةأَرَمْلا ُثَّدَحَتَت دكت عال هلم يف ؛ وه ٍيلُجَر ْيِف اَهَماَمَأ الئاَم ركل ذأ ني د امتي مارب م

 رظلتو « قنتعيو ٌلْيِمَي ءاَخْرَتْس أ اهْف ٍةكَرَحِب ُبرَطَضَتَو « ُرْسَفيَو رشي تنص هيف مالكي

 ىَلَع ثاَو ْتَبلَعَت . . َةَعاَّسلَ هلام ْيِف يه ْتَناَكَو « ٌلّسَوَيَ ناب راسلا انف احب

 ٍةَرْهَز تَنَ مث ؛ ِةَرْسَحَو ِفَسَأ ْنِم هيف ُمَطَقتي انا 5 سف تكر ٍنْيِكْسمْلَأ اَهبِحاَص

 . يف يلا ةَّساَحْلأَو اَهْواَوَهَو اًهرطعو اَهْلاَمَج اَهّئْيََو هتي : ِةَمبَعْل
 مم تے اي

ef Ty“ Ror Aro52 2 4 و  oهَ  

 نأكل ! َكَحْيَو رظنأ : يل لاق مث ء نصقرت يه 6

 . ىَرْهَي ْنَمِل ئَرَهْلأ ْيِذ َمض اهب قصو اًهُقضَن اَهَباَيُ

 Foe رك سلف هس سلف r لح عم 1 ۲
 آتنا ذرو یار ني ةأرتأ : اهمم ناصر کلک نيتاَهك الإ يه اما: تلق
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 ةنسلا ءم 5 رخآلا نيرشت /ربمفون 4 = ه 1706 ةنس نابعش ۲٤ . ۱۷۵ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)
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 د رت ٠ أَ نأ ني لد كوت رشا عوزأ مَ امدح م ١ الك َلاَق
 اَهَمِهَق َوُم اذإ همد ْنِم اًطاَقْلأ اهَل عضو َءاَش ْنَم َّنكدَلَو « ٍظاَمْلأ الب ةَدْيِصَق ؛ َمَمْسُت نا نم

 ِرْوُعْشَوهركَِو مارح
 ؟ َناَيَرْخَألَاَو : تل

 صرت  اَْنِإ تاكل ِءاَلْؤلَم نِ ةدِجاولاق ء رح ّنَف اذن . الع ال : َلاَق

 اهيشج ىلع اًعْوُنَصَم ٌبَرَطلآ اصفر رق (َكْلَي) اما ؛ ُرْيَغاَل ربل صفر ا
 يالي نف ‹ هشير ييف . هاب يف رتب سزؤاطلاك اإ ؛ اًهيشج ني اوس

 اَمرَمْحأ ٍرِياَوجْلآ نم اَمُهُدَحَأ ٍنيَمْسِح اقآ َقلَخ ْوَلَو « ِتاَرَم تنو لا ا

 َنْيَب ُكِلَمْلا ْنَْللأ ُهَدْحَو هيف َرِهظَل  ِنوَلُمْلا جؤر ءار ف هلي اًرشاَن اَمُتيَب سورا لاتخأ من : « اًهِيشَوَو اهنا يف راعزألآ : نم ٌرخآلاَو < اَهقَرْرَأَ اًمِرَفْضَأَو اًهِرَضْعَأَو
 . ٌةَعْضاَخْل هيِعَر يه ناول

 0 03 نو

 تسلا ف یاو
 أ وَلا | : اًيَحاَص َلاَقَف

 . ةَلْبقَو اًمُهْرد

 م “Eo ور رع ص ص ص رع س

 . ِءاَوَهْلَأ ىف َةلْبَق تلَسْرَأ نأ َدْعَب ةَراتّسل َءاَرَو ْتَباَعَو ةَئِتاَفْل

 005 رك

 اَمِدَي ةَسْمَل ُهْنلَمَجَل « ريقف ىلع مهرب ْتَقَّدَصَت َءاَْسَحْلآ هِذاَم ن

grوے س  E9اًمئِاَد كلو ... انه ْتَحَقَو اهني دقو ةددسم ٌةَرّوَحُم ةلبف ! هسْفت و ُ ُدَعاَي : تلق ر ر و ای  

 رو اميلي يلا مَمْلآ مِصاَحَنر ةلبقلا قشنت ا ةاَيَحْلَ ٍقِئاَقَح َّنْيَبَو كيفن ني عاص

 د اَم ِنْونُجْلَا ىَلِإ يهم دب ُب ال َكيِحُت يلا ةَْرَمْلأ ن نإ ؛ هِرْيَط ْنِم اعراف هكون 7
 وع

 . ِنِكْمُملأ ٍرْيغَو ٍلْوَقْعَمْلأ رْيغَو ٍمْوُهفَملا ريغ يف كَعَم

 ٍلاَجّرلأ ِءالُؤلَم ڻم داَكَ ؛ ةَّصقَو ءاَسِنَو ٌلاَجِر َرْهَظَو جمل ملأ ىلع ّرخآ لصق ادب مث
 بايا ءِ تَءَج ذل : ُفْوْملفْلآانِحاَص َاَقَف ؛ اطزش لّ حا « اقف ل خيش
 ماد ام . ْطَقَف رِهاَّطلأ ٌةحَحِص ةايَحْلَ هذه يف ءايشألآ رك ةكص نأ قطب نآلا اهّناَكَو ةَغراَف

 ر ها يدل € et ر
 . ٩ ةبهتنم ١ : نم الدب « ىهتنت نأ :١ لصألا ىف )١(



 A01 يعفارلآ قداص ىفطصم

 مُمَرْمَأ تفقَح وَ ارش : نِ اينذلا زله يف مک , لوه ذاهب سلير حل رمال

 رکو ... رهاظ فرش ب اَهَتوُيِكَتْرَي ْمُهَنأل َلِئاَذَرلأ َتْوُفّرَسُي ام | هار مهتم َنِطاَبلَأ َتْوَلَبَو

 سل اهم نِ ْمَكَو . . . نواف نقي ¡ مُهََأ لإ ٍصْرُصُللا َنَْبَو مهب سيل َءاييَغأ نم

 يلا ةلؤهشلا هذ ةئاسنإلا تل . . . كح يلين درج ملأ الإ ةَرجَلا نيو مم
2 

2 
 .؟ سزا لَه ُداَهِجَو ِءاَمَكَحْ اهو ايلا ن ناكل « وطي ْنَم اَُّنْظَي

 اوي يح لإ ناتنإلا يلغي م ناتو هَداَحْبْس هلأ َّنَأ ضْألآ هذه يف ُةيِواَمَسلآ ُةدْقُّْل
 . يجو اًناَسْنِإ َكِسَْب َكَسْفَت ْلَمْجآ : هَل لاق وَلاَ َرَْخلآُهارَأ 1 «اًيِناَسْنِإ اًيَِْ افلم

 هس امن 0 7 2
 اًمْيِطْلَت فطَلُم ناَوْيَح َت َتْنَأَو ةَصقاّرلأ ذل كبح يف لوق 5 هسفن ودع اي : ُتَلُق 8 0

 ل ديما 2 2 ر

 . 3 aاح - ر
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 ._وم

0 

 ؛ رسع ر اعيان لو« بشار ف دل ها ١ را

 ةررَصلأ ةَ َلَع يوك وأ : ةزيرغلا نْيِناَوَق ْنِم انَوُناَق مفاد « ِنْوَكْلا سْيِماَوَن ْنِم

 ٌةَرْوُرَض اهنا لبق نم فلل اًوْهَفَو اًحاَحْلإَو امنع ٍتاَرْوُرَّضلآ ُدَّشَأ َيِهَو < اهيا ةركيملا

 اَمَل « ٍلاَتَمْلآ َةَدْيِعَب َةَعِيَْمُم ث ْتَناَك ةَبْوُبْحَمْلا ةآْرَمْلا هذه أ ولف ؛ ةَلْهَس أهم اَهنَأَو « ةمزال

 ؛ ىَوَهْلاَو ٍفَعّشلأ ىَلَع ٌةَرَسَيُم ةيناد اَهَتِكلَر « فييَعْلا ٌبُحْلآ اذنه يف ةلبضف نل ْتَناَك

 ! ْيِسْفَت ةَلِيضَف يسب ان ْعَئْصَأِل ناَحتمالآ َرُه ادله

ae f3#  

 ةضرَتعُمْلأ ةئلْفَمْلا ةَرْوُصلآَك ناك ْدَمَف « لْيئمَتب هلم ُرْعْشَن اَمَو ُهْوْلَتَم يذل ُلْصَمْل َدَمَر

 يلعب مل ىتمَو ١ اذه رع َرخآ ٍءْيش يف (ةقيتحلأ) ٍتناَكَو ؛ امري يف ركي َوُهَو ٍلقَعلِل
 ريت هلأ اَهَدْحَو َيِهَف « ِةَبوُبْحَم ةَأَرْمأ لَك رس َوُه اَذنَه د ؛ نقف نکی مل لاب دُمْشلا

 اَهِْاَعَم ٰيف ُدِجَيَو « لطم أ ٍنْسْحْلأ ةقيقَحب اهنسح ْنِم ٌرُعْشَيَف هسْفَن ْيِف ٌبِحُمْلأ ٌرْوُعَش

 ٌرْصْخَي ابق اَنَمَر ِناَمّزلأ ْيِف هَل لَم تو « ُهَدَحَو ل 1 تعي اا 53 ع ديناعم َباَوج

 او ن وار

 . اهدوجو يف هدؤجو



 « مّلقلا خر » م6

 و ص

 وب ةرِاَس بلا تاره لمي ذأ ببرعلا ةعاطينا لإ تيم تخل ؛ َرمْيْلَو
5 

 02 04و ۲ وول طم اوو دحلا ذم رک رز هدو وپ ناك ٠ ع اقيم

 « يف يأ ئيِناَعمْلا َكْلَي راهظإل ٍةَعَلاَبُمْلا َنِم ٌلِئاَسَو َوُه اَمَنِإَف ٌبِحُمْلل ُبْوُبْحَمْلآ ر هب نر اک

 اَهَل َْضْخَبَم دبّتسَمَو ١ فني ُنِشاَعْلا اهْسْحَيف روو « ةّثِدب بحمل اهكرذيق ذيك دكت امن

 َتُْواَقَت الو هلايو رك عي يهو « ٍناَسْنإلا باَصْعأ يف ذ ةَدحاَوْلأ ٍةَْيطلاَك ت ُتاَوَهَّشلأَو

 تحل يف ان َرْيَغ « ٍنْوُكُملآَو ةدجلأ وأ  ٍدْوْمُحْلَو ْنَنلا وأ « فعلا ةا الإ امه

 راَرْسَأ ْنِم ٍلْوُهْجَم رس اَهَععْيبَط ثري ذق اَّنأَك نوک « ٍبْوبْحَمْلآ م م اليو اًركف اهل دج

 رتو « نیت مَ زینت ملو نصب مو ذرب مل وم وو بلا ا انُه ْنِمَو . ةمرُلألا
 يف الإ هيَمِنِرَشَو ضْوُرُفِ مق ال ُثيَح نم ةعبرش عربو اصرف ُضِرْفَي هيجم ٍمْهَو يف
 5 اَمَدْحَو وب ِةَئمْؤُمْلا ةَرْهَّشلآ

 للاب ُناَمِيإلا اَمُهاَوْفَأ « نيَتاَمْإ َنْيَب دج اإ الإ ٌبِحْحْلآ َْلَع َةَمْضِعاَل هن نمر

 يف ٌةَبْغَلأ اَمُهْمَظْعَأ « نيغ نيَو ؛ هللا نم ٌفْوَخْلأ اَمُهُدَشَأ « ِنْيَْوَح نيبو ؛ ماَرَحْلأَو

 . غلا

 نيئاَميإلا ئرفأ زكي نأ الإ بلا ىلع ةع ال ةا نيد اذ قالا ني مل نإ
 . ِنْوْناَقْلا نم فْوَحْلا نْيَفْوَخْلا شاو « سائلا يف ٍبْوُبْحَمْلا ِةَناَكَم ْىَلَع َصزحلآ

 : جالاك ٍةَعْوُرْشم وجي يف ةَبغَلآ نبر مّظعأَو

 ةَفاَمَحَو نْيَرْفك ةَءاَرَج يف َوُهَو الإ بخل دت الق ۵ ذأ اذنه نم ٌءْيَش نکي ْمَل نِ
 ىف وهام نؤذ الإ نْيَتاَسْنِإلا يف ئف ْنْرَكَي ال اَذنَهبَو « نْيَئَلاَمَس طاطحنار « نيَنوُْج a 7 YÎ ا : 0

 . ! نيَتَمْيِهَي
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 ةزيكرَم بؤث يف ةّرَمْلا هذله تَرهظ « حَرْسَملا ىلع يه ْتَرَهظَو ثلاثلا لصفلا ءاج acer aes i e هلام نكح > re AN A و
7 2 

IC} oo7 8 . ٤ قس اس كلو رو وتنمو تق ىلع اء كسك سك تويت وا  
 ؛ ةحاقو فصنب لدمتم مل ٍنّدَمَتُم يروا بدأ ْيِف ناصقريف « اهل اَقْيْشَع ٌرصاخت ةيبروأ



 Aor يعفارلأ قداص ىفطصم

 فصلا َْلَع َّوُه ؛ رفك فصنب °. فص عْوُرْشَم ٠٠ . عرش ؛ رست فضي بأتم ... باش

 . ! .. ةَجْوَر فطن َةَجْوَرلاَو ؛ ٍءاَرْذَع فطن اَرذَعْلا َلَعْجَيل َتَح ٠ ِءْيَش شلك يف

rs a ICسل  Îم  Eةَأَرَمْلا َنْيَب ةَحْوُسْمَم رْعشلأ ةمكَجُم ةيمالغ ىرخ .. هت قيما زد لعب يذلا اكد 07 9 هك م دعو هو كي  
 و ل -ٍ

 . لصف اًذنَه : لاق م اَيِحاَص اَمَآَراَمَلَف : ٍلْجّرلََو
 ْيِنلَمْهَأَو ق ٍدّصلأ ْينَع لصفاء عيل اهصفر يف ن ّْذَخَأَو تَمَْييَو ءاْنَحْلا بقه

 هادو« هي مهما ري كبه هرقل ةن فلا ب رف اهل ل
 لاح لف تاو ؛َُعاَس هوت ذأ ةعاس لاَ ن َء همد اَيَمَر بغ نم ٍمَلاَع يف هلاک
 « مَآ ةبتر ىلإ ٌبحْلآ لَن اَمَنَأَك رؤّرشلآ نم َناَكَو ! هرم َنآلا اَيندلأ َّنِإ : ل ُلْوُقت انا

 ! ةّنَجْلأ بتر ىلإ حَرْسَمْلَأ لمنو « َءاَوَح ةر ىلإ هتبحاص َّلَقَتَو

 ٍفْرُشْكَمْل ٍحَوْسَمْلآ ْىَلَع ايدج ارون َّضاَقَأَو َةَعاَّسلأ لَم يب َمَلَط َرَمَمل َّنَأ ْبَجَعْلََو

 صفري ٌيِواَمّسلَأ ا « ّتُحْلَأَو نحل م ادم لَ ةا ‹ ةَقْيِدَحْل ف

 ضرألا نيبو اًنيحاص ِسْمَن نيب ةي ةَ َةَماَت ةلصلأ ِتَناَكَف ٠ 2 يضل ِرَمَقْل اذنه لوح

 : نْئَرَمَمْل أَو ِءاَمَّسِلَأَو

 “لز
 َِتاَمَسقِ اًدْيِدِج رد ٌريبعت ربعي ةظحللاو ةظخلل نيب هنإ ؟ ةَأَْرَمل هذنهل هجولأ ادله ام ه2 ویو ا دلل وار ا اس ر سل

"+ 
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 كو ١ قرف مينو يف وجي ءامسل موت نف بالا ي ضال لك : ةناَتْْلأ هحمالَمَو

 َرْمُح يف يِ ِدْرَوْلا ٰيف يلا ةرمُحلا لَو ٠ ويتبع يف عَِتْجي اَهمْلآ ِنْوْيُع ٰيف ْيِذلآ داَوَسل
cd 

 . نْيَتْمّسلا نْيَتاَه
 ر
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 ي الإ هو اه دن نب اك فلا جوتتنلا نرالا نجلا اله ا 3 0 اے و

 رع ل اتاما سلخ نو لماع ا
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 َدتْمَأ ول يحب ةهتج وو دعما ول ؛ ( تخت ةهج و
9 

 ةي

 ماَمِ ُلَمْفَي اَمَك ؛ اَهَصْصَقي : يأ « (مِيِجْلآ ٌمَصِي) هج هرز دي نول نه : تامل 0(

 هي هاك نع مالا نهتم بزل امي تم اع فو ١ لاجل هد م ايال ذم 1

 . ْمِيِْجَنلَأ وه (ةدوُمْلا ْئَلَع) ِرْحَّشلأ نصقف ؛ هثشتلأ

 هدلنه
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 0 مَلَقْلا ىو 0 46

 تاكو « ِةَليَِحْلا ْيَتَفَش ىلع للحل اَماَقْلأ ِةلبَمِب ْصْقَرلأ مي ذل ؟ اذه ام ؟ اذنه ام

 اًدئَوُر ر ٤ ناش ىلإ اهب جا داب لمت لل يف ارض نكي

 ١ بالا ةرثإ اَدْيَوُر
 00 و اا

 . ٠ ىلإ ةتفل تلا ةلبقلا قت ذأ لبق 8

 يعفرلا قداص ىفطصم اطنط

 ؛ اهي دارس ب يبطل تاي تيه امو « ٍنيكسملا بلقلا ٌبِاَس اأ

 اًمُهاَدَْح ‹ ٍلاَمَجْلَا ٍقْشاَعِل نْيَتَرْظَت ةَدِحاَوْل رل يف ُلْيِمَجْل اَمُهْداَوَس ٌلَعجَي

 اممم 9 يف َْرَفَتَو د اننا تسع د قر و "9 ۳ 0 نأ : ىّوخألا 59 « َتْنأ

 و 030 9 £ 3
 يث بحت ْنَم ْيَعاَرذ َّنْيَب ةَبْوْبحَمْلأ ة أَمْ مسج عالي ٠٠ . ةغالبي اَهُرظْنَم َحّصْفَأَو ٍقْيْسَعْل

 ير

 . لئلا ِتَّقَلَتَو < َيَتَفَس ْتَفَدْهَأَو « اَهَهْجَو ْتَبْوَّصَو ْتَسَلَمْخَآ

 لَك اپ را ريع « ايي نِي لوم ةَهآ هرذص ْنِم َثَع َتَعَبْناَف «وب ُمْيِلَع هنآ ام اًهْئِم دب َناَكَو

 ‹ مقل كلذ نع الَِْج ايش ُتاَمَسَنل ىد هيل تَلَمَح ْدَق َبْيَر ال ؛ َوُه هلت اهنا اتعب

 . اَهِلاَسْرإ قرط نف اط َمَكَ نكنلو ٠ يه َيِ ةلبْفْلاَو , َسْفتلا سلا هپ ثَسَل
 نوح يبيح َنْيَب حْرسَتمْلا لالا نل « ٌدْوْجْوم ءىش ايلا تخت نبل ()

 ٠ م 1571 رخآلا نيرشت /ربمفون ٠١ = ه ١00 ةنس ناضمر رهش ؟ « ١79/7 : ددعلا ٤ ةلاسرلا )#( ١

 . 18586 18517 : تاحقصلا « ةعبارلا ةنسلا

 )١( لضَألا یف : ٠ ْنِم الدب ؛ اًماَرَأ : ١ هاَمَآَر .



 موو 1 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ٌحَرْسَمَو « ركف ىلإ كف نم مالخأ ْئَرْجَم وعبر وه ْذِإ ؛ دولا ةبجاو ٌةَرييك ُءاَيْشَأ هيف
 ٍلاَيَخْلأ اَذاَهِبَو ؛ نَعَمْ ةبواَجم ساس إلا ةا ةايَح يف نعل نيب دريو دص ِرْوْعُش

 لَو ٠ رحألآ نع ٍدحاَوِل لي ثان بَ هلاک بط ور ن نْيَباَحَمُمل ِنْيََقلآ َعَم نوي

 َنِم َرْثكَأ هَلَعْجَيَف يقْيقَحلا ِرْبَغ يف ُلْحْدَيَو « اًهنم صني ءاّيشألآ يف ُدْئِيَو « رسل ٌرّسلأ

 لإ كاس ٌةداَعَس الو « سي الو لمَ اَلَو ٠ نزح الو حرف نك مل اٿ ْنِمَو ؛ ٌيَقِيقَحْل

 ‹ ئىَوَهْلَأَو بفعشلا ةلبف وفرع َنِذَلاَو ؛ نيك ٍرذقب ٍقِداَصلآ ٌبِحْمَلِل ُفَعاَضُم كلذ لكَ
2 

 : ءاَفِش عب ةد لبق َقشاَعْلآ نأ َنْوْفِرْعَي

  eل #

 ؛ لبث ةبيَع ةَقْوْشْعَمْلآ ليلا ٍتْباَعَو ٠ حشمة ليلا لَم نب تادا 8 2
 . َناََجَوّرَتُم اَمُكْيَحْوُو نإ : ِنْيِكْسِمْلَ ِبْلَقْلا بحاَصل ُتْلَقَ

 ص وس ۾ س ص ت EEG ا
 الأ ٍتاَدَّنَت نم (ِةّيِحاّرج ٍةَيِلَمَع) ْيِف اَم لم هيف : ٌتْحْلآ ُهَّنِإ ؟ اًهلْبَق ناک |

 هدم ١ «وآ» ١ عوج ريق رئت « بايشألاو تاؤألا ىلع هنأ ريغ « ِهَتاَعْذَلَو

 َبْيصْمْلا يف ةدجاو ٍةَمْهَلِب ُلاَمُث يهو ٠ ُةَيِناَسْنإلا ُبْرْلُقْلا اهْنِم عرفت ال نيتلآ ُةَمِلَكْلا يه

 نأ ُسْفَتلا كشت اَمَتيِحَف ؛ ٍدئِدَّلآ ٌبُحْلاَو « ٍفِنْدُلآ ٍضَرَمْلاَو ٠ غلاب مل أَو « ِةَمهاَّدلَ

 ؟ . . . قيدْخَت نأ اَهّسْفَت تكَشوَأ دقو هم اَهَتِئَأَر امَأ : تلق

 زن نب وو بط يملا لإ ؛ نيت 46 نب تضم:

 رجلا كنب اَمَك سف يف اًهَوْلُحَو ارم تاعالا هذه دم هت ِنْيحْلآَو نيل َنََْف « ِرَجَّشلآ

 . تكسو كج هن ! اهمه ٍَعاَس نف ةر م َتاَذ اَّهتنَأَر ْدَقَلَو . . فتحا

 ؟ اًهْنِم َتْيَأَر اَم ُدْجَوْلآ َكاَرَأ َفِبَكَو ؟ اًهْنم تيار ادام ! مسمن َوُدَع اي : ُتْلُق

oi ؟ ٰينفدصنأ : ل 



 « لقا خود 3

  eوک ا م سار سمس ر 7 000
 هلق . . . ٌركَذُم مه هقشعي تنم مه هناك ةلْيِمَجْل هِذلَم جَو ىلَع مهلا تير َلاَق

 ص e - م. 5 28 سويد ه ر ر ص
 مهلا ىَنْعَمِب ر اَمُهّدَحَأ : ٍنْيَنزَح اهنزُح ْنِم ْعّنْصَي هجر ذاك ؛ ةو هو الت لاك

 إ بلل ةَرْوثلآ َْنْعَمِ و و! هلق

 17 2 ما 2 ر ل خر 1 و 5 ۹ ١ يا ر و
 ئلع اهضعب ی ةضب ةمعان ةأَرْمأ هذلهف ؛ رخا مالك ادله هسفن ودع اي تلق

e : 7 00م مرر مس 4  
 نحل ٍتَعَمَج « ٍءْيش ةفيفخو ءْيش ةليق ٠ هج نم ءافيه هج نم ءافل « اهضعب

 َةَرحاَس « اَهْنِم م أني اَم لك َةَلْيمَج يهو « كاد يف اَدَرفُم اٿو اذلَه يف اعراب او مسجلا 8 ا ا رو ەھ

 شاع قرم َتْنَأَو « ُكُعِمظُتَ َكُعِلاَطَت يهو « ' احد ٌةَحاَّرم يهو ٠ اهي ليَ اَم لک

 َتْيَمَذ ْنِإ « ٍدَحاَوْل منجا اذه يف كَل اَمُه ٌةَأْرَمْلاَو ةليمجلاف « ةلوجرلا يوق لجرو
 2 م

 ايف ت ْتَناَبَل اَهَِلِإ َكِتاَرََن ٍرْيوْصَتلأ هلآ تكسمأ ْوَلَو ١ َكِمَد يف اَنَجَرتْمأ َكِلاَيَح ْيِف ياس

 قنرالا ين + جر رع نرم ذل يرغقلو « اهني كسل نف اني رتخألا بلا تار
 دس كل طل "ةفرفكملا ةَبَسَتْحُمْلا ةّريرعْلا هذلهب ةأزَمْلا هذهل َكنَرظَت اهلل َتْرَظنَ

 ر و

 . ِءاَرْذَعْلأ َراَرف هم رف يهو ةيِماَمَألآ ةَلَجَعْلأ دراطُب اًجاَتْهُم اقشاَع ةفلخْلأ َةَلَجَعْل

 ع ني »

 E الا لَم كح
 22 م6 ا 2 دلو ٌةَمَدَقُم م ةَ 3 oe ل

 0 3 | نف ةَعْضَو 57 و ُنكْمُي الف « هسی كانا ريع یف اتم سلبا
 ر و و 2

 لامتلاك َلاَيَخَو ترم ف َيِهَف : اَهْيَلَع ٌلاَمَجْلآ ُهَعَبْسَأ يذل َنَقْلآ ال ةلْيمَجْلا هذه يف

 ِئئاَعَمِب الفاَح ٌماَّتلآ لْيِمَجْلا هلك راهظإ الإ مَع َلَمَْي نأ عْيطتْسَي ال : ةعادنإ عدبُمْلآ
 1١ 1 ١ س

 ا

 ` ئف اًهاَتْعَم َكِلْذَك َسِيَلَو . (ِةَحَْرَدُمْلا) يللا م يف يللا ضب اهلنا تي زم 0(
 . ُاَبأَت ال ُةَّللأَو « اَندِْع ٌحِيِحَص َلاَمْمتْسالا َنكَلَو « علل

 . انه اَنْرَكَذ : ئالو < تي ترو ۲ رغما لل لا ذم ف تا زدت 0
 . هُهَعاَدْيِإ > : نم الدب  ًةَعاَدَب » : ٍلْضَألا يف 0

 حا



 AoY يعئارلا قداص ىفطصم

 ْراَرْكِي اَهّنِإ ؛ ””ُثْئَيْحَأ نمف لاا الو ةبنالآ الر ئكؤألا ىه ٌةَْرَمْلا هذلَه ْتَسْيَلَو
 و

 0 0 1 ٥
 م 2 5 85 را لملك “e 5 ۱صا 0 س 6

 ديري يتلا ةليمجلا ةيوْسّتلا ْئِناَعَمْلا هذه َرْهَو « اَدَبَأ لمحي ال ءئشل ةلمكتَو َحاضُيِإَ

 so ر ر ۹ 5 سلفا يي 0
 ! ُذِلَي ةَأْرَمْلا ُهْجَوَو « ّدِلَي ةأْرَمْلآ َنطَب نإ ؛ قشاَع لك قشع ْنِم اهْف ناطْيَّشل

 27 سوس ەھ 07 7 ت ق رس عمر 1
 .٠ ؟ ِةَمْيِمّدلَأ ُلاَب اَم ْنكلَلَو < كتحاص هج رك اههجَر ناك نإ اذنه : تلق

5 

 . ٌرقاَعُدْجَو اذنه ءال : لاق
1١ 

êو أ ا ا ماع ل  O a Gfد ةَأْرَمْلا ىلإ ٌرظْنَت َكّنَأ هذه َكِتْفَسلَف يف أطخلا َنكلْلَو : تلق هج قسم  

 ةَعْئاَجْلا َةَدِعَمْلا ؤذغَت َكَئأكَو « ةفّسلفلا نم ةَدْيِعَب كتْفَسلَف ياف ؛ َلَمْعَت نأ اَهْعَتْمَت مث تيس لإ سا ممم كس ا ,e f ا سل حضور ر س رە 9 و 2
 ر ەر

 7 7 ر رر م
 Moy mT سماد 2 مه .TEAK eo تكس

IMAR ar oe IT oe cei clear > 2يف اَهَسْفَت ةقيقَحْلا تبث ِهِيْيَع بؤلشألآ اذلهبف بؤلشأب ةبَداَملأ ِةَقِيِمَحْلا ّنِم َتْرْخَس اَذإ  
2 

 رو7 2 ر

 َلَمْعَت نأ ٌدْيِرت ةّيِلَمَع ة

 . لوألا اًهِلْكَش ْنِم َلَمْجَأ ُنْوُكَيْدَق َرَحآ ٍلُكَش

 نإ ؟ ٍرَمَقْلا ىَلَع ِهِذلَم ٍنْسُح َْلإَو هذه لع ِرَمَقْلآ رُت ىلإ ِتَرظَت ٿا فك ملغ
 ؛ هجو ُلاَيَح َيِهَه « آم ٰيف ُهَهْجَو ُرظن هناك هَل َةَمْمَتم ااا اَهتيرَسَب يْيِسْني ناک َرمَقْل

 2 ا اک 1 0010 ا ,a 2 م و
 . اههجو لاّيخ هن اهل اًمّمَتَم هار رّمقلا ةّيدام ىنيسنت ىه تناكو

Cu 

 ثَحَدَقنأ تم ةئابرهك ةراَرش ٌيِناَسْنِإلا ٍبْلَقْلآ اذنَه يف َّنِإ ؟ ٌبْحْلأآ ٌةَرْظَن ام ْيِرْدَتأ

 هِرظَنب ٌقِشاَعْل دمي ؛ دك ِرْدُم ًءاَرْضَأ ٌنساَوَحْلا يف ْتَداَرَو ٠ َةَقاَّشَك اًظاَحْلَأ نْيَعْلَأ يف تدار

 يف ٌةَداَيِزَو ةَيؤدلأ يف ٌةَداَيز ساّئلأ ْىَلَع هَل ْنْرُكَتَف « ِءايْشَألا ٍقِئاَفَح يف اَعِيِمَج ِهُساَوَحَو

 ُنْوْكَن سفتلآ ْىَلَع ةَدْيِدَجْل ةدايْزلأ هذلهبو ؛ ةكرذُب اَمَو اري امف الَمَع اهب ُلَمْعَي ِكاَردإلآ
 ؛ اضْيأ اَدْيِدَ نزُحلا ْئَتْأَيَو اَدْيِدَج ٌرْوُرُسلَأ تاير « سْفّتلا هذه یف ةَدْيِدَج ةلاح ايدل 0010 ر ا 22 e 0 1 مر i e 5 مولا 20 - ا

 . ( ؟ َيِعِفاَرلَأ ةايَح » اًئياَتِك نم « ٌقْشاَعْلا ئعفاًرلأ لصق زظْنأ ) ()



A0۸؛ مَلَقْلا يو  

 يف اَهّلُك ٽاڪ ولو دلا يِ عَن فْ يه ۽ بي ٍح فلا نم يتشاَع فلآ اَهلَواََتَي ةف فلا

 ي عَن عمد لك يف َناَكل ينزع يف رجه ني تش قشاَع تأ كي ولو ؛ ةَدجاَو ةروُص
 ! رخآلآ ْيِف َسِيَل ٍنْرْحْلأ

2 2 2 

 ! . . . ويست ربع يف اته سلبا « ابحت اهي يلا س صال هذه رص
5 a 1١ 

1١ 

 يا

o 
 ا

 ل
ù 

e 0 
3 

<6 f 

 لنا

3 
 وأ وتو .-

 . ئَوْبمْلأ هْيَلَعَو حص [َوهَو ‹ كم ةّيسيِلْبإ بالا ةَقيَمَحْلأ ُرَخْسَت *يدَأ : تلك

 لإ ادبأ رهت ال َةَداَعْلا هِذَم نأ فرغت َتْنَأ : ةَ رغب َكُتدَحَأَس : َلاَقَو الْيِوَط َكِحْضَق
 ُيضاَيَب ٍرْيرَسْلأ دارس ْنِم ل ا مان ربل ةر يهو ؛ دوشألا رئركلا نف
 « اًماَرَل ِناَكَمْلا اذه ىلإ يقيرع ْيِف ِءاَسَمْلآ َدْمَب سمأ ثك ْذَقَلَف ؛ ٍلاَمَجْلأ ُلاَمَجَو ٍضاَيَْلآ
 اون رصف قير عنيا لع بلع َسَبلَتَو سبل ذو « ّجَدَتَي اًمِلْظُم ُليَلل ن َناَكَو

 اتي ؛ ايلي نآ اَمُهْعتْمَي نْييْيِبَح َّنْيب بيقولك ُةَمِئاَق َةَمْلُظ نْيَحاَبْصِم لك نب َلَعَج ْىَنَح
 ةزخ هنأ قرخشلا اكن انج دز يك احل ينم ف تأ وعلو رش ي يقع بلل

 رص ؛ ُرَدْخبتيو زت وطخلا َريِصَق ارم يشي يون وأ حبش ينيب ا يل عن ذإ -
 ٌمَيَكْلا ُقئاَمَحْلا ٍتَرَرَبَو يِاَيَح يف بلآ ةجلأ تحفو . ىه انآ ُتْكَكَش امف ةَ يف
 ص ٍةَفاَسَمْلَاك اًنَدَحَو اتل + تأ , يَ رطل نو , تخاذل نف هيام نم

 م

ًّ ork “or و هلأ 

 ىَلِإ بلَقْلأ َعاَرْسِإ ُتْعَرْسَأَو « رخآلآ م اَمُهُدَحَأ وند نْيقشاَعتم ٍنيَرغت ّنْيَب ةَرْوْصْحَمْل

 2 ر 8م

 ' ”ريّسق وه اَذِإ ٠. . َوُهاَذِإ شل | كلذ نيا تيب هج د ترص اًجَلَق ؛ نكْمَت َنّيح ةَصْرْفْلَ

2 3 21 

 : كل لوفي ُدئَأَكَو ! َةَيَمْلَأ هذلَم ُنْيِلْبِإ َكَبَعاَد ام َفَرْظَأ اَم ! اَجع اي : تلقف 25
 . ةليضفلا َبحاَص اي

 ماع

 ْتَءاَج دق ايون ْنكَت مل ذِإ ؛ ٍلْعَش يف ْمُهْنَع ُنَْنَو حرم َنْبَواَي َْولتمْمْلا َناَكَ 2 ل ا Aon يف كم وے . ۹



 ۸0۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 تفس االف اًهِنَلِإ َتَعَبَت نأ َكُعَتْمَي ام :اَنيِحاَصِل تلق : َيِناَسِل ىَلَع ْناَطْبّشلآ َْقلَأَو < دعب

 0 يصمت هذا نات هتک ( لإ ) اهيو َكَْيَب سيلف ٠ موشي همك

 نأ بيو ؛ الاَكشأو الاكشأ يش أ يف اَهاَرَأل ْيْبَع لصقنت نأ بجي « الك : َلاَق

 ؛ ْيِلَق مْلِع اَهِيف َقَمَح َقَقَح أب ةايذأ اهن َلهْجَأ ذأ ُبجَيو ؛ حذر تاس امسال د

 رنو مت نع نکو اار الُجَر ٰيقتلن كاته يِمْسِج َعَدَأَو اهَمْسج َعَدَت نأ ُبِجَي

 0 وطير ا ا ج ج کب

 .دهزخأ نركب رگ ذم وخ ؟ نب يب نل خلا رم
 . ٌبُحْلآ الب ْيِبْلَق ٰيف ُهَسْفَ هسه رسمي يذلا وه ؟ لكلا اذه َوُهاَمَو

 . سيلا نم ةَلاَحلا ِهِذَم ىَلَع يِهَو اَنَأ وه ؟ بحل ادعم وه امر

 ینا اله ُنْوْكَي ال : ٌّنَفْلأ ٰيِف ىت َنِم عون َوُه سلا َرْوُعش ّنكلَلَو « ناب انآ مَعَ

 ٍلاَمَجْلآ َةَرذُف ُرِداَمْلآ ُهَدْحَو َوُمه « هلا ال يذلا ُبِئِبَحْلآَو ٠ ميؤُلا ٍروْمْشل اَذَم نم الإ

 نب يرذ الو « ذبل ْثَحْبَت َكْعَدَيُف ُهُلاَمَج هلم بتحب ني ٰيرذت ال َكلَعْجَي ٠ رځّسلاو

 . ةيويذَم رات نَلَع وللا هَ حضتأ انآ « ىرخأ ةَ ُهاَرَت كَعَديَف هئم ُهَلاَمَج ُرْفْسُي

 ! ْيِلَق يف ةَبوُبْشَم رات لع

 ٌةَفَداَصْمْلآ اَهّلَحتَسَو ةف َةَداَصُمْلا اهب ْتَضَرَع ةلكشُم ذده ! َنْيِكْسِمْلآ َيِقْيِدَص اي : تل

 . اَنْيَلَع َُلبُْم (ًةَلِكْشُمْلا) اتيأر ّمَح ةَمِلكْلا َنِم ْعْرْفَأ مل ْذِإ ْيِبَجَع دش ناك اَمَو . اًضِنأ

 ؟ نيِكْسِمْلا بْلَقْلا ٌبحاَص اَمَأ « ّوُه امآ

 يعقارلا قداص ىفطصم اطنط

 )١( «ةنِمهلاَمَج » : نم الدب « ُهَلَمَجْدْنِم » : لْصَأْلا يف .



 مر

 یر نضل! رج ٍ
 یییوزا د لھ « ملقا يو ۸1 ١

 هب ىح اتمت ةلبقم يهو ةبيبحلأ ىَرَي داك اَمَف ٠ نيكشيلا ٍبْلَقْلأ ُبِحاَص ائ
 ؛ ٌءرجاَه يتيرطلآ ْيِف ذ ءا اذ روُجْهَملأ بحُملأ يرتب اَمهاََْمآَو , ُّلَقْلآ ُهَرَواَسَق « كلذ

 كم عر ملكي ةد هَمَراَصَو « ارب ال اره يلع عمو بيلا ُهاََج اًِشاَع ةو َتْيَأَر

e 3 
 ل « لاد ملا يلب مديل ١ رق أو ور زم دل نياك

 ؟ ٍقْيرَطلَأ ْيِف اًرِدَحْنُم ُِيَِحْلآ َكِلْذ ُهَتَعاَب ْذِإ يشي وه اني

 أكو « ِناَعَمَحْلا ةّدِش ْنِم ِةَلَرلَر ىَلَع ُهَتََرَل ِنْيَكْسِمْلآ اذلَه َبلَق ذبيح َتْرَصِنَأ ْوَل َكْنإ

 ذم ايلا هذه نأ رْضَتْحُمْلا رْؤُعُش لم ُرْعْشَي ُهَتَأَرَك سالا اًدنَه ّسح ىلإ َتْذَقَت ْوَلَو

ece Ry es eg NL 2 f °ةَدُرْطَي رخ أ مذلا ن جارت الؤذخم ةتزصبأل قو يفووذ ىلع خللا و . 1  . 

 املا

 لك مم ُتْحْلأ هَل درب < ةَبَْح يف هتاَوهش لک ذأ تيب دولا اهن یب حک تإ
 ةَرَم هم همزه ْيَذْلأ َماَمَأ ةَرَم هم مزهُملاك ِبِيِبَحْل ِءاَراب نوي « ٌلّدلآ نم ءو ةوههش

 ُهَحْوُو نأ الإ ٍفْوَحْلاَو بارطضالاو لذا ِةتْعَبْا نم اهب َنْيِكْسمْلآ ُرْعَْي ال ٌةَطْحَل
 ! مْيَمَدَق لإ أ خذ ْتَوَه مث هسا ىلإ ٽّبثَو

E 32  

 هنأ تلا ِبِئاَجَع نم ْنِكدَلَو ؛ ويبجاَص ْنِم اًرُْجْهَم نكي ْمَل نح ١ اًئيِحاَص نأ َرْيَغ
 ماد اَم ٍفاَرْسإلآ ِدْوُدُح لع اَمِئاَد ناک ْذِإ 2 يفِلتخملا نيالا اذا ناي | لمعي

 « م 1975 رخآلا نيرشت /ربمفون ۲۳ - ه 11200 ةنس ناضمر رهش ٩ « ١الال : ددعلا « ةلاسرلا» (#*)

 1 . 1907_١900 : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا



 A1 یعفارلآ قداص ىفطصم

 همّه َلَباَعُي نل اًمِئاَد ًاًيهُم ةّيحاَت ْنم هْبِف ٌقْدَّصلَأَو ‹ ِهَدض نم ٌبْيِرَق هيف ِءيش فذ« ا

 ىلع ٌءاَضَق هفت ٌتْحْلَأَو ؛ ؛ ةعئبطلأب كسلا هَل دعم ٌدَعُم ُنْيقَيْلاَو . ئَرْخألا يحال
 ص

 ےس
01 

 ْنِم ُهَقْساَع ُهَفاََحَي - ٌبْيِبَحُهَّنَأ عم - ُبِئيَحْلََو 6 ٍنِناَوَقْل نم ِنْوُناَقِل ٌعَضْخَي ال هَ 3 ٍلْدَعْل

a 
 م

a 

١ 
 ! ٌتْيبَحدَتَأ لج م وع 6.

 اًبِحاَص ٌلاَح ْتَناَك ِهِذَهَو « ِرْجَهْل ةتغاَبْمل َُمْضَي اَمُك ِءاَقّللآ ةتعابمل ُقِشاَعْلآ ٌةَفْصَي ْدَقَو

 نزف ْنِم هفت لَ ايمو «وب اَهَتماَمْلإ ئَنُخَي كلذ حم َناَكَو « مل لم اَآراًمَدْنِع

e 

 هلام « ٍمْخَض ِنَأَس وذ نجر َوُهَو « نل از نأ وم سالا ةُئِسْخُم ام رتكأَو ٠ سايل

 ههو دب اَهَعَلاَط وأ اذنه لڪ ٿا يه اهَنأكو الم م ير اَذِإ ٌةَعنِرَس هلم ىلإ ء ِءْوُسْلَأ

 اني امو « ئَقيسْؤمل ةر سير ىلع ثم تنل اهقيرط ْنَع ْتَلَدَعَف « تمر ٌرْكوتُملآ

 نَا بل هَل هٿ اهي تبا ةرغت هيج يف تأت ذق هرو ٠ ترش الإ تیت
 راب اتنَحَلاَص

 هُ مجزت نأ تمه مث « امرود ُهَتيهَأ بها اًرنَأ ئَقيِسْوُمْلا سيئر ْثَفْلأ اتاك
 ةَ اَهّنِإ : اهلغف ْنِم كلذ ُهَبَجْعَأَو اتيحاَص َلاَقَف « اَنْيَلِ ايو ملك تلج لِ ْتَداَع

 ذَِعْفَو ئِل ْرَهْظَي هَل َلْجَدلآ ادم َّنكِدَلَو « ئَقِيِسْوُمْلا ٍسْئئَرِل ُلْوُقَت تناك ادام يِرذَأ الو
 ع 2 9

 ! نّلَعُم نوفل هناك الإ

7 34 0 

 لب رطل ُهقراَسُت الو « ِهِرْيَغ ىلإ ِناَلَوَحَتَت الو ُهْنَع نال زت ال اهبحاص لِ اَهاَنْيَع ٹاک
 ِدَق درول اذه نأ ىلإ َلّيْخَف ٠ اَهْيَلَع ُهاَنْيَع ت نت ذق كَ هيرو ؛ هَل لع هَ
 ا و موو” م سورس سا 2 و مس للي ل هم سوا ع نسل 5 هك

 هزم تخت اًءْوُبْحَم اَمالَك اَهُحِراطُيَو هح راطت تاکو ؛ ةَقش ٍةَفِشاَع نيغ ةَ ٍةَعَبْرَأ نيب هلامج رصَحْل

8 

 ٍتاطحل يضخ يفي اذ نح كوب شپ هي اَمِب اًرَعَشَو « اَمُهَلْوَح اَم اَبسَت ْدَق ‹ ٍتاَرظَتلآ

 . َيِهَو ره : طَقَف ن نْيثال الإ ُلَمْمَي ال َمِِظَمْلآ َمَلاَمْلآ اَذلَم َّنَأ : ةَيِماَّسلأ حْوّرلأ
2 5-0 0 52 

 كح هَل درست 5 ءو « نقيسزملا سنترا عاق اَمْلَأ طقاَسُي ل لاري ال ُلِبِمَجْلأ اَهُمَق َناَكَو
 ر

EN 



  A1۲ملقا يو «

r f f al ها e منيب اا of a or ُثَدَحَتَت يِهَف ؟ ءاَتخْلا وأ ٍلْيِئْمَتل مالك ْنِم ُهَظَمَْت اًمالك هيظفاَحب ضراَعت وأ « ةو 

 ْتَناَك فيك نکو ٤ هلله اهتنيه لجل رکنی هلق 2 ناتصخاش ٍناَنرُكَفُم اًهاَتْيَعَو

 . ؟ امام
 بارع هذه َّنَأ ثبسحَل ىح « اَماََك اَِتاَرطن ةو ٌلَعْجَت ْنَأ ءذبلآ يف تارا ذل ت

 ! َتْنَأ اب َتْنَأ : ٍدْيعَب نم فيهن لوألا

 ءازملا بح هال « ِدرمَتملا ربكتملا بلا اط < الآ رو اَهيْيَع ف ادب هن
 . . يح ىلإ اَمَظ / تن نأ يف اَمُهاَدحإ« نيله دال « ةَقْوشعَمْلا

 يح نب وقيل ردا ع ا نأ وت يک طع أ

 . ٌقِرتْحَيَو رخام مالكا روم ذل َنِمًةداَرَس اهيل يف مرضت ؛ شش
 ُبِهْرَتْسَي الف « َلاَجّرلَأ ُهِبْشُي هيب ال يذلا لجلب الص اهنأل تارا تعج مث

 قابلا هيفي ال نأ وه زعل وزا لغم دنع لجأ لك لجو رن رشي الد اَهَعْوْضُح
 يلب كلذ نيكو « س م ةر ةارذَع اهجعأ امك هيأ ل ٠ ْمُهُفِرْعَت نم
 . وح للفم ياهل نأ نني ال اَ اهيا اترا ايضا

 ر نإ  اههحش ىلإ ونت ةأرنأ يع َء لوب َوُه امو ٠ ناتليمَجْلا اَماَتْيَع تلي هٿ

 ٠ ىلإ اخت رياح يورك نأ وف ىتغمل اهني نتف داع ذأ « ور اعرف ماسسا
 َوُه اَناَيْحَأَو « انايحَأَو ؟ تنہا : اًهلْوَمَك َرُه ةراتو ؟ اًداَمِل : اهلوَمقك َرْه ةّرَمَو « ٍدْيكَْتلا

 e د ف

 0 ت ص 2 ر ر 0 يس

 حَرْسَمْلا ىلإ َةَعجاَر ْتَوَكَف ٠.. نر هليل اًهْيِقْلُت تناك يلا ةَيِوْرَمْلا ةياكحلا ِتّمَتَو
 نأ يت ْتَأَدَب امك ئّرخأ َةَدَم اًهَتاَرَظَن تَحاَص نأ َدْعَب of £ ر ىّ رے 7 2 ر ر 0
 توب رم نجا نوع اش د نأ ول ! وسفن ودع اي َكَحْيَو : اتبحاصل ثلقف ْ ٩ > 1 كم يا م )ع وو موس 2 2

2 N اًهِفَْرَم يف ٠ ابتي يف « اَهِهْجَو يف « اَهِْيَع الإ َراَمْخآ امل غفل رظن َكِبَِإ » 
 3 ېن 0 ا هي او كي أو ى ذأ جن ذَا امرت ك

 2 ےس



 AY يعفارلا قداص ىفطصم
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 SR e هو ل ذرا :٠ 0 رے

 ؟ فِيلألأ ناَوْيَحْلأ هيف عّمطَي يذلا لْيِحَتْسُمْلَأ وه امو :

coef Êلاو بلال 6  
 . ةَعفْنَملأو ِةفل أ قؤف ِهِبِحاَص ىلع قؤقح هَل نؤكت نأ ْيِف ْعَمْطَي َنْيِح كلذ :

 ر را

 . نايل نم ايش يل نيف « ةَراَبعْلا يف تْضَمْعَأ دَقَل : لاق

 د 0

 ؛

 ْنأ ُتْحْلآ اهب علب ٠ ٌعاَوطِم ٌةلْيِلَذ هَل يه هيج دو اَهَبحاَص ْفَلَت هلك ْبَم : تل
3 

 ذو نب« نك وطه + اهل باص دز لق « يرش مم ال وكي ذأ نف عملت
 . ْيِتَجْوَز هزاه

 اده : نولو اَمَك ٍراَمْسِمْلا سأَر ىَلَع َتْبَرَض ذَقَل "”! كنم ْيَو ! َكْنِم ْيَو : لاَ

 ْرَل ! ئَوْلَحْلا ظْنَل اي ! ئَوْلَحْلأ َظْفَل ا . ليما وه ادله « اهتنبو نب يذلا لجسم ره

 . اَهَمَْط َيِناَسِل يف عَصَت لَه رم فل ينال كنز

 هيو « بهار نأ يد ابغا يشعل ينل ؛ وباع نبأ م مع أ لإ : د
 « يوري اًهْوُسْسَيَف ِرّدَحتُمْل ٍلاَلّشلأ َنِم َةَفْرْعْلا ُفرَتْغَيَو ؛ ُلشمَكْنُمْل فَ ٌءْيِرَجْل
 نأ . للام يب ي دوت نأ مطا « يدب نف اهنقنأو « يوب هرم نأ ت ُفِرَتْغَأَو
 ! ملل ادله يف ٌرِمَتْسَأل اَنأْنَّسْعَأَو « ٍلاَمَجْلا ملأ نِي يهبل سعي لَ ؛ ٍقِساَح نِ رك

 رَوص ْنِم ةَريثك | اَرَوُص ْطقَتلَي ِناَسْنِإلآ َلاَيَح َّنَأ ! َىَقْيِدَص اَي ُبْيِجَعْل هلم هذه
 ؛ ٌبْحْلآ ٌةَرْرُص يه « بيج ِناَقْنإِب ةَدِحاَو ةَرْوُص طق هلو ٠ قي اَمَك ءيت ٍلاَمَجْل

 هِللَم ِهِلاَهَف
 زا ثلا م 6و + ی ني کرک أي ليت هن وکلا نت 2 ر ر و أ نآلآ مفا ؟ يع مفت ْمَلَو ةيسلبإلآ َِِحِربَع يف انه سنز َنِإ كل لآ ملأ

 . اًهِيَقْيقَح ٍرْيَغ يف ٌبُحْلأ اذنه يت َقِئاَقَح لكف « ةاّيَحْل "ر < نم َءاّيشأب ْىَتَأَيَو َسْمّنلَاَو َنَمّرل

2 o 
 ْيَنِكَلَو : لسلك ادن ٠ اهني َلَمْجَأ ةأر اَهِرْيَغ ْيِف ُبْلْظَأ ال ؛ هذه هلله 1

 ْنِم بع .ٌبَجَع : يآ )١( م
 لالا ةَلاَعَمْلا ىف نَعَمْ اذنه رم (0
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 ةَْيَز يف تَرهظ ١ ئّرخأ ةَرَم يه ْتَرْهظَو حَرْسَمْلا ةراتس ْتَعِفُر ذإ ؛ اَنْبِحاَص َتكَسَو «roa pg © ر ر 5 0 سم لم كح هام 0 8 2 7 ر
 ! ةَئيِكْنِمْلأ اَهنْيَأ كنم ٌةَيرْخُس اَهَجَمَأ ام الأ ؛ اهترْلَج هليل سودعْلأ لئم « اَهَدَْب ةَياَغ ال ا لأ ؛

 ؟ ْنَمِل ْنكدَلَو ورع
 . رش ُفِاَوَعَو ٌلاَمَجَو رون هروب يرد ٌبَكْوَتاَهنأَك حرم ىلع قريت ٽئاک
 م يف ُباَبَّشلَآَو ُلاَمَجْلَآ ُىّفَدَتَي ٍفاَطْعَألآ لزم نيل ٍصْخَر مشجب ليام ْتَلَبْفَأَو

 . هِلَفْسَأ ىلإ هالغأ

 . نْسُحْلآِب ْنْسْحْلآ مف « َرَحآ اًح اَهُمْسِح ْىَدْبَأَو انسخ اَههْجَو َرهْظَأَو
 د رورْسْل َناَكَو « مَلْحَي بحل َناَكَو « مالخألا وج جلا ةا ُةَفَقاَو

 أذ ةف حرخرتلا ةيشج يف رخبلا حز تقلع نك ٠ ملا يف تل ف
 . ؟ ُبِرطْضَيَو رزمي ٌءْيَشَو طبي ءْيَش

 اجلب مسجلا اذنه ٌءاَضْعَأ ْتَّقَدَو « مَلَكَتْ اهِاَحْلأب ىَقْيسْوُمْل 5 32

 ب يحي . نفت ْتَجَعََتَو اهل رطل اتتيب ةَسِلاَج ةَقيِدَحْلا َحْوُر ناك انْسشَسْخَأَو « ِةَكْرَحَتْمْل

E 
 . ِنْيِكْسِمْلا بْلَقلَآ ٌبِحاَّص اگ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط
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 ةَئاَتَمْلا هذه ىلإ ْلظْنَي لَعَجَو ؛ ئ یار ائي دك تعرض نيكني لق ُبِحاَص تأ

 هله ْيِف ة ٌةَرَسَفُم هَل ْتَدَبَق « ْتَعَمَلَو ْتَعْطَس و اَهُقَتْوَر اَهيف َقَرْشَأ ْدَقَو ٍسْوْرَعلآ فاق ُنَمُت

 ؟ ِسْرْعْلأ ُلْئالَغ اَمَو ٠ سْرْعْلآ ٍلئالَغ « ئاللا

 اق اه اهي اع لجأ باو... طق ٍةاَس نك ايتسا وشفت يلا بيلا كليا
 هلع راَوْنَألا ْمَطْسَأَو « اَهيَسباَل حْوُر ْنِم ُقِرْمُمْلآ ُنّْللآ اَهِناَوْلَأ أف « ٌبحْلآ نإ َلاَمَجْلآ

 . ِنْيَبَلَق حرف ْنِم ْتَعَبْنُمْلآ رول

 ذم لف هشبل نيج ء وكلا عفر ريرحلا ٍصِلاَخ ني ابك نكت نهلا بانا كي
 ے2 م

 00 اهتخَت ام ريحا نأ نعت ْذِإ « رئرحلآ َنِم ت اهَنأ قن ذاكَ تالا تو

 ؟ َتْمِهْقَأ : َلاَقَو ْنْيِكْسِمْلآ دهن مث
 ت

 ؟ دام ثنهق : ت

 . ايمانا ره اذنه : َلاَق

 يف ةعاضبلا ِتَيَقلأ اَمُك اَهبِف ٍةَبَكْبَكُم « ٍةَبِهاَر بايث يف اَهُدْيِرَْأ ! اَبَجَعاَي : تل

 ٍهذاَهِل نّمَكْلأ ُراَعِش وه ٍضاَيَبَو « ِةَكلاَهْل ِةَْوَُأْلآ ْىَلَع داَدِحْلأ ٌراَعِش َوُه داس َنْيَب « ِةَراَرْغ
 ؟ ةو

 عم 1975 لوألا نوناك /ربمسيد = ه ١706 ةنس ناضمر رهش ۲۳ ۰ ۱۷۹ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ١948 194817 : تاحفصلا « ةعبارلا ةنسلا

 ان ُهَْفَصَو يذل دزكلآ اذنه َْلَع ٍتاَاَقَمْلا ذم ِةباَتِك نم َضَرَعْلآ اكد دق ءار َنْوُكَي نأ حجر )0 -

 باب لَك ةَجاَتْهُم َةَرِئا ةزئِرْْلأ روض ىلإ ْيِمْرَن نحف ؛ « ةَ ًءاَيْشَأ ديف » 3 ٍتاَيْيِدَأْلأ د

 ةو ةءْوُرمْلاو ٍفَرَشلآَو ٍنْيَدلآ َنِم ئَرخأ بابنأب ٌةَحرْفْعَم اهو يانا ول
 اس

 . ٍلقعلا



 « مَلقْلا ينو ١ م01

 يتلا يه « ٍمْسِجْلَأَو حْوُولأ َنَْب اَهيِف ُلَْمُث تل هب ةَياَوُرلَأ نإ ؛ ا اَهُفِرْعَت ال تن :

 يي ا ووا وم قطب قدام ناو تملا دب نرذب للا ادع ىلإ ےب ْثَجاتْح

 ؛ لوي اعد تضع ذات يه يرذق الو « بشل هنأ يأ م تقول اذدَح اَمر اهئ

 وب ُضِرْعَت امُكَو , ٍلاَحْل َدْعَي ُلاَحْلا مب لر امك امك ْحَقَتُيَو عَنصَيَو نوب الجال هلأ دي

 . َلَمُت نا يه اَهَِلَعَو : ةَفَداَصُمْلأ َدْعَب ةَفَداَصُمْل

 اهيَف

 ؟ امامن اده نوي فيك ْنِكَلَو ؛ اذه : ُتْلُق
 اإ e ےس

 م هنأرل ةَعاَسلأ هذه ُوَجْلأ كَل فشك ْوَلَو « ةيقيقح ُءاَيْشَأ َراَكْفألأ نإ : َلاَق
 ر ع

 . ةديرج ُةلاَقَم هلاک ِتاَراّبِع ِتاَراَبِع

 ُهَل بيك ْوَل ؛ ةَوْبّصلأ ِكَلاَهَتَو قوسا ةَّقرَر نوال آلا مْرُمُهْلا يف ٌلِيِرَط ٌراَوِح لصقل اذه
 نياق ِنْيَقِشاَع لك نيب ءاَوَهْلأ نِ ! اَم اسا او اَهاَهْشَأ ام م : انا وام ناک نو

 امي حلس ةآزملا نأ لآ ثكرذأ ذَقل ! قدام بَجْعَأ ام ! وسن عا ُثْلُق
 َلَع هوَ هديتك هبت نم حالس يف اَهتَحِلْسَأ برت نكَلَو « َمفاَدث نأ ٍلْجَأ نم ال ١ ْتَءاَش

 . اًِعاَضْخِإَو اَهِرْهَق

 د ف نت

 فنا امك رهظت يه امدح اطال دج ال اَمُاَكْفَأ َتَناَكَف « (ُسْوُرَمْل) ِهِذَم اَمأ
 شيعت ةأر : َتْمِلَع ْنَ يهو  ةَدْعَمْلأَو ةَمْوَقْلاَو ةَئيهْلآَو ةكَرَحْلأَو ةتفَللا ين الاس ةَلَسْرُم

 رح يأ ارح اهيات يف تاك « يعْنَص يف ٍةَعْنَص يذ لكك « ٍقِئاَمحْلآ نيَو « ٍقِئاَقَِْ
 ياخ وه مآ اتعب رجا وم يرذآ 5 اي لع « ييكنملا بلقلا ٍبباَص لع
 ةدكْسُت هت جالا ةا تناك « وياج يف لذ مل امي اهن اتبجاَص قو ذو « هوه

eال 1  
 . ٍرْمَح ِةَجاَجُر ْنِم ال اًهوْسج نمل َرْيَغ ٠ يقْيقَح ركشمب

 دعب راَونأب ةظحَل لک ضمت 2 قَرَأَ ةَئلَبْمُمْلا 5 ةَباَحَسلَأَك ريخ و لآ ونهَذل ْتَناَكَو

 . َةَقِعاَّصلأ يمت ةَرتفلأو ريل نيبو 8 راو



 AY يعفارلا قداص ىفطصم

 رهف « هنبطلا دزو ىلإ نك ةزجؤ هل ايه ةر نأ ةلراحم اهن ينوب علا ره نإ بحل نأ ذئب تنمي ذقن  ٍبَهلَو مَ نِ ٌةَْوْلْخَم ةأرْمأ اَهّنأَك ْتَرهَطَ
 ةَرْثكْلاَو < ةر ةَلقلَو : f لآ َةَدّللَأ َلَعْجَي ْن لَم لکو ٠ ٍةَدِحاَو يف ناص

 ةَياَهِن ال لنك اهن وه اَمَو « رَ

 جَن اََّنِإَف نالا ام « اًهِبِحاَص ِدْوُدُح لع َةَنقاَر الا كنا (ئؤرتلا) و ءم
 . ُكِلَتْمَتَو اًمَوْرَع َوْرْعَ : و دودحلأ

 ر
00 

 نيف اًهَقشاَعِل ةَعنبَطلأ ُهْرهظُت ٍلاَمْج نِم ةَعيبطلَأ يف ام لك ! رخس ْنِم ٌبُحْلآ رس اي
 ٍرَرُص لَك يف هقشاَعل رهظي يذلا ُهدْحَو رهف ُليوَجْلا بيلا ائأ ؛ ِمْهَمْلآ روص ئَدْخِإ

 فو « ٌُلْقَعْلا ْنْوُكَي ٍةَعاَس يف « َةَضقاَنَُم َةَقِلَتْخُم اَناَقْوَأ ُهَعَم ْتْقَوْل نركب انهو « ِمْهَمْل

 نوجا ْنْوُكَي ٍةَعاَس

 ىلإ لَم ْنَأَو « اهبحاص ٍِلْقَعِب َبَمْذَت ن ُةأْرَمْلا هذه ْتَداَرَأ َدَقَل ! ٌبُحْلآ رخ ا

 « هِتَمْضِعَو دِلْئاَضَف َءاَرَو دعب ديب ىلإ هپ َفِذْقَت ْنَأَو ويف ِنِماَكْل لوألا ٍناسْنإلآ ةْيِشْحَ

 ٌةَرْوُعش تكرر . . . ّىهّشلأ هَمحَل هيج ْيِف لمخَي دئاصلل ٌدْيَّصلآ حَْسَي امك ُهَل ْتَحَتَسَف

 ْنِمَو « ّيِهاَمِلَو « يِ امك ةَحيِرَصْهَل ََْرَبَو . . . ِةدِعمْا عؤج لمي اَهِساَحَم ىلإ اًمِئاَج
 . ةقتؤملا ةقيمحْلا باين اهمشج تسب نيج كلذ لَكَ « يه يه اهن ثي

 تجرح اذ (يِه) ْنِم آو ! بحي ِلُجَر ٍبْلَق نِ ُءاَيْلآَو ُءاَهْلَأ ِتالَتْمأ اَذِإ (يه) ْنِم وآ

 ! ٍدِحاَو يلج ِةَعُل ىلإ سالا ِةَْل ْنِم ُةَمِلكْلآ ِذلَه
 ربعي اَمَك « طف ثا رْيِمَّضلآ رايغآب '(ىه) :اَهَلُلاَقي ةََرْمآ . . .ةََرْمآ لك يف نإ

 «ريمضلآ اذه اَهْيَلَع عجز يتلا ِتاَنَنَوُمْلَ هلم ْنِم اًهوُحْنَو ةاَدَألآَو ِةَرْسَحْلَاَو ةَباَذلَأ ْيِف

 .. . (َوُه) اهل ُدَجْوُي َنْيح الإ ِءاَسَتلآ يف ُدَجْوُت ال هلك ٍنْوَكْل ف ُةَدَرْفُمْلا (َيِم) ْنِكَلَو

 4 د 9

 ُلِئاَسَر » زظ . . . ِةَعِيِطَقْلآ َدْعَب اَمُهَتِيَب ثَن ا يلا ٍلاَسْلا كلَ نم ٠ تال د » ىلإ ةَلاَسر اته : تلف )١(

 . نايزُعْلا ديس . « َيِعِفاّرلآ ةاَيَح  اًنباَتك نم « 26
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 ٍدجَوْلا ٍطاَرْفِإَو ٌبُْحْلآ ةّدش نم ُتدَباك ذق . ةّصقلا هذله ٍءاَدَقَلِل صفي يذلا انآ . . . انآ
 تشل ا تاع تالا نم (يم) نب تاكو داو ملف ل نيك نيل مینا
 يذم ذأ « مارح لس ابذ الإ بذ لك اً نيف يب عَ دقو الفوط ارغت مالا
 . ْمِرْجُم شالا َنِم جر الا وه ٌبُحْلآ ٰيف يبا َءْيَشلأ ن َّنَأ ُتْمِلَع ْدَقَلَو « ةءْوُرُمب لخُب

 يغب ىقألا ناتج لجأ نم تلا ني نضقلا نجلا عاتب ذأ ألا ل ألا
 يف ةيهنلإلا ُدَهْشَي ئلوَألا يف وهف « اَِلاَمَج يف ُرَهْطَت ىتنألا لجأ نِي ٌبحْآ َنْيَبَو « اًِيَلَع
 اتا هيلوتح ين قران ئر ل ئزخألا ينو ٠ لولا يلا همن

 الني يذلا يلا ٍلمجلا اذه ىربلا ةنيؤعل نَا تحل ةَفَسْلَف نم ُتْكَرْدَأ ْدَقَو
 فيلا هين ف يمل اهي وأ وم ناكنإلا سلق يف يشل نوح ثاَمَج ذف ملاكا
 « َداَبعْل 3 دا ٌناَسْنِإ تحي ِةَوُهَّشلأ حرب ناَسْنِإ ُتِحْب اَمَكَف « َمَّلَعَتَي نأ َءاش نإ اَهْيَلِإ
 رولا لإ مجول ادت هلع : يأ (ٌرّسلأ فيطْلَت) : ُةَنِسالَمْلا هيمي يذل َوُه اَذَمَو

 . فيلا َنْضِعْلاَو َقيقَدلآ ركل يلع نعي امف اْوُدَع دَقَو « ٍرْيَحْلآَو ٌَقَحْلأَو
 َلَقث ُهاَْعَم ناك « سودا نم م َءاَوَحَو َمدآَدْرَط َّنأ ثحْلآ ْيَِمَلَع ام , تيت َكِلذَكَو

 نم اًدِرْط « هرم اًهطق »اذِإَف . . . اور نامي ءاَوَحَو مدآ لكِ اَهَضْرَعَو سدر ياعم
 . ضر الأ ياق نإ ءال ةا نِي كِل َدْعَباَطبمَو ؛ ")هيجل ْيِناَعَم

 ر ا

g2 
 يف ْنْوُكَي له َنْيَب َفْرَمْل نأ ر ع, لوب لَكِ ٍيِشاَح لک يف ڏجاڌ يش ځلا ره مت 0

 « ةَدحاَوْلَأ َةداَملَأ هذلهل ٌةَفلَتْخُم عناصَم سولا هذلَهَو « ٍلَمَعْلأ 3 وأ ٍلَمَعْلا ٍاَمَج

 اًيِناَوْيَح .- وجا رعب سلق نو ءا كي اجيت ف هك اهب يف بلا
 ويحل نع مالا تيغ احرز دوي ئرخأ نيو يخل ين للا ل ةع عجز

 « وهي 000 ةَعْيبَط ميش 3 و ْعَم هل آ نأ فيعضلأ ناّسنإلآ اله يف ة ةَرجْمُمْلاَو
 2 1 - 31 2 ع

3 7 kM: £: 9 3 E: 16 ت 5 U 2 2 
 تأ 5 3 -

 . ( ميني : نم الدب ٤ الْ ١ : لضألا يف 0(

 . ةَنَجْل َنِم دزطلاك اًدْزَط : يآ ()



 ۸1۹ ىعفارلأ قداص ىفطصم

 ناكل ىح « سرلا ِءاَمظَع يف اَهاَوْقَأَو اهنا ىلع يهو ء ْوُمْسَي ْنَم ْوُمْسَي ةع ةَعْيطلا ذهب

 ؟ اهْنم َنْوُدْيرُي ادام : لاس َءاَمَظُعْلا ِءالُؤَم يت 7 ًءاّيشألا
2 

 ةَمْكِحْلاَو عيل يللا : نيش ني هسفت يف هغقيلف ځلا وسي ن نأ دارا نم

 . #ارَْلأَر . ٌلاّلَسْلا : َنْيَئْيَش نم ّلَقَأ الف ْعِطَتْسَي مل ْنَِف « ةَجضاَللأ

# # 

 ا

 َلْوَق تْمِهَق لَك اًدَهِبَو « هلك اذنه فرعا « ةّصقلا ِهِذاَم ِءارَْلِل ٌنصُقَي ْيِذَل . ات ۹ انأ .

 ْتَرَصاَح ٠ اَهُماَقِْنأ َرُه سْوُرَعْلا ٍلْصَق يف مِيَبِحاَص َرْوُهَظ نإ : نيكشبلا بلا بجا

 ةر يف :يخصلا زعل منج لاف تاكو ؛ لقت لع تاهت تفر هع اكا

 . . با البُهَ ٌرَهظَ ل تالا هذه تسب امنا : ةَدَحاَو ٍةَمِلَكِبَو « اَهْبْح

 « هَل است ْتَعَنَّص اّمِب اَهَبْيِعأ أ ْنَأ ُثْدَرَأَو

 يو لك لقب ةزولا بيع ييي ْيِذَلاَك الٳ تنك اَمَك « ئَوْدَج الو ٍلِئاَط ٍرَْغ ٰيف

9 
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 ره هبْيعَأ نو

 يام عم 4

 ! نيذخلا رمح
 2 .-ْ ا و هاا ° يح ت ه س 7 o ماي رم م
 اًهحؤضُو ناكو « ءاهوش ٰیناملک لعجت اًهنساَحَم تناكو « ٰيباوج نع كَسْمأ دقو

 فرت يهو سرْعْلا ُباَيِث ْتَناَكَو « َةّرُم ُيِلاَوَق ا( عج اهُّيَالَح تنكر « ٌةَضِماَغ ياعم لمْ ەر

 هتي َحْلَّصلا يه ْتََقْوَأ ِهِسْفَت َعَم ُهْمَضاَع اَمّلُكَو «٠ ِةَفَلَطُمْلا ْرْوُجَعْلآ باث يف يامل وبر

 ْنِم عو وه بزيختلا ليجلا لع يتلا عن أ تشل قك ني كيتا بنجتلا
 4 e م 0 م ر 7 * دس

 تأ اه ؛ لم إن زكي الو اق ١ ! َسِيَل ؛ مالخألا ورو مرسل اهضْيِمغت
١ 

 ْنِم ظاَمْلَأ هو فيكَ و ؛ "َلَقْعسُمْلا نالا َكِعاَتْفإَك ماهل تحمل َكُعاَتْفَف ٍلَدَج نم
 ر

 یف ره ص قايل ربا لع قو ١ 1 1 اًيْسن هيو َكَتْيَبَو ‹ َكِلْفَع نم ال ِهِلْفَع

 عتمت امو طغت ام الإ ار الو اَذَخَأ اًهْبف ُكِلْمَي ال هِنِطاَياَيْنُد

 َرَخآهجَو ىلَع ِتالاقَملأ ِءذَم ْنِم هيَ ِةلاَقَمْلا يِف ئتمَمْلا اذل اتطسَب ()
 . [ مولا لَمْ يذلا : يأ « نالا نم ] 0
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 . تكحضَو هل ْتَرَظَن نَا َدْحَب (ُنموُرَمْلا) ِتباَغ هٿ . ٠ م

 َناَكَو ؛ اًهِرْيَغ ِةقْيَقَح نِ ملات أل ةَقيقَح نم رش يلا "دز ‹ نرحب ٿکجض
 ؛ ُهَلاَحَأَف مسل هْيَلَع ىَدَتْعأ يذلا أ ٍرْيَحْلِل ةر ةَرّوَصُم هما ةَفَسْلَف ٌرِسَكَنْمْل كِيِمَجْلا اَمر

 « ةاَيَحْلَأ ٌةَرْوُرَض اهل يتَّلأ ةتيكشملآ ةَفعْلاَو ٠ اَهَعَضْخَأَف ُدَدَقْلا اَهَمَرْكَأ ينل ةَداَرِإلَاَو

 ! ةَلْيِصَف َنْوُكَت ن نأ َنْيَيَو اهب ليج يل ِةَبولْعَمْلآ ِةَليصضَفْلاَو

 مالم دهن ؛ ِكِحّضلآ ْيِناَعَم ريع ةكحاض ِءاكيلآ َيِناَعَمب رات العجال ات

 مستي اَهُمَفَو اَهَه

 ص ناك ؛ ةر و فب اَههْجَو ىَلَع ادب الاس ُل أب نزلا قلق أبر
 ت

 0 .؟. . . ٌةَدْقْعْلا هذله لحن الآ : اناس لاسي

 م موو

 ثرماّتلأ ضَهاَتَتَو ٌلْيئْمَتلا ئَضَقْنَأَو

 ؟ نيكشمْلا ِبْلَقْلآ ُبَحاَّص ام

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 أ ص

 ٌرَسْكْنأَف ِهْيَلِإ ْتَقْياَسَتَو ُمُْمْهْلآ ُهَبَطَراَمَت ل ْدَقَو َجْرْخَيِل َماَقَق ريكشملا بقل ُبِحاَص ام

 ىر الو اهر ُهَءاَكُب یری ال ْتْيَح نم ًةَيكاَبَو اًيكاَب هبحاص قر دق َوُه املاکو ؛ رمو

 ُةُدْيَغ اًهَءاَكُب

 . [ ٌقَلطُم ٌلوُمفَم اهنَأ ىَلَع ةَبوُصْمَم بيرل اَذَه يف ةيباَلأ نزح ] ()
 “م ١47 لوألا نوناك /ربمسيد ١4 = ه ۱۳١۹۵ ةنس ناضمر رهش «٠ 7٠١ ۱۸۰ : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 , ۲۰۲۳_۲٠۲۵ : تاحيفصلا « ةعبارلا ةئسلا
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 2و ص

 ىح «ُدْنِم َلَقْنَأ لمحت ال ةَمْئاَتمْلا َسْوُْتلا ٌكنَلَو « ع َدلآ َنِم اَنْرَو فأ َسِيَل نإ

 ىَلَع ِتاَدهَنَتلا ضغبو ؛ مسج ىلع مدي ميا ءان اَهَنَأَكَو أكو انايخَأ سلا َْلَع ري
2 

1 
 ٠-2 2 ما لع ر

 ةقجّرلأ هت َدَحَأ ِناّرخَألا َنِم لج اها اهمه ضب يف سلا أ اهب وعشت ذق ذَق « اَهّمِحَو اهر

 . اهيل ىو قلي وهم ٠ لقا وب ثقات

 للف ذنُم اتبحاص ناک ْدَقَل ! ِنْيَمْلآ يأر يف ِءيش لک ٌرْيختيِف ُبْلَقْلآ ريغ َنيح . .. هآ
 5 ير

 لإ « كَل انا » : هل لومي اَمَو َّنآلآ َداَعَف ! َكَل ات : هک لي اثذلا يف روزا 25 َّنأ
 اما

 لم رع

 ! ُتِماَّصلآ ُمَلاَعْلآَوٌمالَّظلَأَو َرْه ْىَقَتْلََو ؛ َُهْلآ

 ولان ريا مهو نمو ؛ وَ لع هلي جي لمم اک يشم الو فدي َلَعَج
 ِنْيَع يف اًرُْسْكَم ُهْسْفَت وَجلأ َرَهَظَو « ويف َةَلَطعُم اهلك ُسِئِماَوَتلا تبعا « حاجا َرْوْسْكَم
 يف ْىَقْلُم وهو رولا ُهَرَمَع ْوَل َنَح « اَهِراَوْنَأَو ِءاَمَسلَأ نع حور ُلِصَفْتتَو ؛ نيكل راش
 . وميشج ىلع ال ُهَدْحَو بارت ىلع هح باّرتلا

 هيف ناك ام َكَرْدَأ ِةَمِلْؤُمْلا ةَماَيْنالآ هذهبو ؛ ميف ناك امم اًنْبِحاَص هَببْنآَف « اَنْجَرَح مث
 32 ا م م و ص 2 مي e ام
 و ما ماو ناك ةئالف داو أ : ا ٠ وجو ی

25 

1 

 هِسْفَن يف لَو « لكلا مهو تولا نزح هسْفَن يف لف « تام هنأ ُهُرِعْشُي ماَهَتْسُمْلا ٍقْشاَعْلآ

 ! ِتْوَملأ دزو للا مم
 2 2 چ

 اً رمل اَذِإَو « ِةَقْيِدَحْلا يف ْتآَمَْنأ ِدَق ُداَوْنألآ اًذَف نيكنملآ ِبْأَقْلأ ُبِحاَص ٌرْظْنَيَو

 . ُهَراَوَْأ نوفي اذار ٌحَرْسَم هيف َّناَك امنا

 َناَكَف « اَيْنُدلَآ ٍفاِرطَأ ىلإ هح ِنَع ٍدَِتبُمْلا ٍتِشاَعْلا جَو ِنْرُح لم يف ِرَمَقلا ُهْجَو ناک

 طاس نَا دلل دلج اهكسن يَا عْوُمدلا ينام هيف ليا « ادَمَكُم رَفْصَأ ضي أ



AVYلَمْ یخو  

 . ةّكتلاب ْيِجاَنمْلا ِرَدقْلا ربيت رهظَم اَعَم اتبحاص هْجَو ْيَِو ِرَمَقْلا هْجَو يف ناك

 اا فضي عر ير ٤ يولع ىلع ةنياَخأ ٌةَرْفْعُم ِةَمْلُظلا تح ت الآ ثٿ دو

 "۲ نقلوا يف اني صو نال رمق

 اَمر اهلك تسب ب اک ترو ع أ تز يابا ن تیت ایل أ ١
 ق « َةَفاَج ةيَسَح اَهُحْوُد ْتَلَوَحَتَو « ٌةتِكاَس يه اهني بره ميسا اَهََكْنَأَو « اًهِتَعاَسَ
 َْمِطْلَي ٍتاَحْئاَئلَأَك اًَمداَوَس نف ةَمِئاَف مالّطلآ ٰيف اَهُراَجْشَأ ْتَدَبَو ؛ سهلا َّنِم اَهْيِف هَر
 نئاكلآ سَو ِناَحَمْلآ َنْيب : ةلّصلأ ُثَبيت يح اما مفي امك ةَعيِطلا ُدَهْشَم ركن  َنُأوُلَوُيَو

 . [ هيف ]
 َثَدَح ادام

 نم ئئَم ِةَقْيدَحْلل َناَكَو « ٍمْهَقْلآ ةَقِلِرَط ْتَرْيعَت ذقف ٠ سلا يِ د َتَدَحاَم الإ َءْيَش ال

 تدب اذل اليو ؛ ؛ سيتا اهم يلا دبل نب لفت ال ناقد هكا تلك هرم

 اذنهك ءا نيام نب يَ نم داملا سلا نفق ني ر فعلا لش انآ

= 

 َرفْل
 5 يبل
 ا

e هوم كر og A ؟ ٍءّْلآ ام رادقمپ ْتَناَم اتاك مم ‹ اًبربحَم ايش ثقف اذإ َمْوُرلأ كرت اذك 

 َتْنَأ ٌرْيِكْسِم ! ٌنشاَعْلآ ُبْلَقْل اأ َتْنَأ ٌنيِكْسِم !

  0 EG 2 rع `

e 

5 

 . كشفت اهب اقلط اتجوزت كنا الإ كا

 اًيلاَكَشَأ أ ٍلَمْخَأ يف اًينُدلَأ يل َقَحَن يذلا ٍلاَيَخْلأ َكِلَذ لاب اَمَو ؟ نآلآ اأ ْنَم
 ؟ ٌءاَضَق ٌءاَضَق َنآلآ انف بِ دا مث يف ناك َمَلاَحْلآ نأ ي اص ا

 مّلأَتحْلَو ٌبُحْلَأب ملام اًنبحاص َةَْباَعُم ُتْدَرَأَو ‹ ميف ُسِلجَن يد نأ

 1 كارا ام
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58 ey, egle F وا ع 007 م ر وو u 

 مايا يف هن د وتلا رأ ا لما ا س كل لاق

  3ميلا 5 ر ا  - Eو ت ب

 ٌدبتْسَي ِكِلَملأك . فئِنَع ٌرِهاق ملاظ هنأ الاَمَج لاَمَجْلأ هب نكي ام ضْعَب نم نإ : تلق 1 ٤  3هل 5 7 2 31 نيل يل 2

  te rLو سر كما مام ر  afسك ك2 2 . 8
 يف لّيمج ريغ اناّيحأ ناك اذإ الإ امج مي ال لّيمجلا ناكو ؛ هرْمأ ذافن نم قمَحَتُيل

 r م س ,Io 0 وس تر 1 ۴

 يقم يهو « اهبكتنأو ينبلطت يه ؛ فالخلأب ةييبحْلآ هذه عم َرْمَألا كلو :
7 

 ص س .٠ رر

 َكاَذ الو ُفقَي اَذنَه ال « يفي ٍبْوُلطَم َءاَرَو ْوُدْعَي ٌبِلاَط اَهّنأكَو ؛ ا لا هج

 اج اسا

 ر

 « كلثم ٌتحُمْلَأ ناكَو < اهل ةبيبَحْلأ ِتّناَك ىّمَو « ةلكشُملأ ىه هذه ّنِإَف : ُتْلَق
 17 e رو سر وو ساس ه2

 . اهل لح الق اًهسْفَن ِءاَقْلَت نم َةَدْوَفْعَم امه ةدَقعْلأ ِتَءاَج ْدََف

 تفك ريدي ال يذلا ق ٍقِشاَعْلآ سْؤُبَك مَهْلآَو سْؤْبْلا يق فرغت ْلَهَف ءَوُه َكِلذَك : لاَ

 ءا ؟ ناتو ٌةوَطَح ؟ اهتییو یب ُةفاَسَمْلا یه ام ؟ اهر فيك ْنِكدَلَو بح أت

 ٌةَيحاَرتم ماَرَحْلاَو ِلالَحْلأ َّنْيَب ام َةَقاَسَم نإ ء اهلك اَيْنُدلَأ ُالْمَت ُلِياَضَقَو ُلِئاَصَ نب ؛ الك
 ماهو

 ريزش داب( لإ بئرا م لبق ل ُدِساَقلا حلا ناک او ؛ ةياهن ريغ ىلإ ةبِهاَد ٌةَدَمْمُم

 الإ (ْمَعَن) ْئَضْرَي ال َرُه م 0 بخلاف « ٌدساَف هلال ليَ لَو

 . لُجَرلآَو ةَأْزَمْلا يف ةئئاَسْنإلأ ةَماَرَك ٍةَعْيِرّسْلََو بَدَألآ َّنِم اَهِْيَقَو اَهِطْرُشِ

- 

 هتوق يس وه ذئيح هفرشو ؛ تح هنأ تبثأ دقق . ةليِذَرلَأَو مثإلاب ُبْحْلآ هب ْمَل اَذَِو 2 م و ر ري و26 ع رو 9
 سم ود هع

 . هماود رصنعو

 007 وک ميسم E كس To E سرك < مع 2 هي
 ادله هنإ ؟ . . . ةقان ةتيييح ثناكو الَمَج ناك ول ئّنمَت برملا یناشع ضْعَب نأ فرغت

 َنْوَكَي الأو ءَفَرَّشلا ْىَمَسُي يذلا ناَمْرِحْلا ادلَمَو ُنْوْناَقْلاَو ُلْفَعْلأ اَمُهَتْيَب َنْرُكَي الأ ذوي
 يه رتو هرن ةر أو ء ا ةطخل نف هبت اقلب نب عنب يذل هيَ دق مَ

 . ٌمِيِلْسَتَو ٌباَصِتْغََو ُكِيلْمَتَو كلم اَمُه ِةَعيبَطلا ِنْوْناَق ىف فعل َُوَمْلآَو ٠ اهْفْعَضِل
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  2كر ر
 م . اويل لرون ف نيم اذ وصلا لَم لفل يتشاع لك هلع ام ادعو : ُْتْلُق

 م ةَرْوُرَض ا نون اف ْيِف اَمُهَو « َةَجاَحْلَأ اهب اهو نَا ُهَعَمَف « َرَخآ عَْن نِم اًفْعَض ر هَر امه

 . ٌڭْيلْمَتَو
r 

e1ر 0 5 2  îةجؤزلأ عِضْوَم َيِقَب امل افّرشَو ايد ةّمالل نأ ولف ٠ ٰيبلَف يف ذ ْمِطَقُي ام الهو : لاق و  

 « نلري ام لوا ةَيِلاَخْلا عضاَوَمْلا كلَ يف زب الأ ت
 . ةّمألأ يف لدم ٌفَرَشَو كؤ د ْىَْعَمْلا يف يِ يب لَكَ ص 1. e ر 259 2 2

 2 e ةعر موق ر ھه سر 2 ر 2 o رٹ 2

 َتْنك دق َتْنَأَو ؟ اهْيف قاّرتخالا اذنه اَمَو ؟ اهب ُدْجَوْلأ اذنه ام « َكْنَع ئئنئّدَحف : تلق

 , اًعَم ِتْفَر يف اَهَتكَرَتَو اهتدخاف َكّساَرَح ْيف اهتْعَمَج امنا اًضخَم الاخ اهدي َنْيَب
 مم

 عنصت ب بزُق نم كَل ْتَعَنَص اَمُكَف « ٌةّدَح ْتَداَر دق يه لب « ‹ يه امك لات ال / هذه كساَرَحَو

 دع : نم كَل

 ذإ . نيثحُت ال َكَنِ هب يم ُلْوُقَت يذلا ذم تبار امك احا اًمِرَضْحَم يف انآ : 3

 َراَدْقِمْلا نري يذلا ا َناَريمْلا اذل دقن اهيا يف كلو « يللا همش رنا ات نا

 ُهَءاَيرْبك ن ملغاف « يقزشَملآ ةع يف ُقِشاَعْلا ْمَنْصَي فيك ملت ْمَل َتْنُك اَذِإَ « ٌةدُدَحُيَو

 هيف لع ام جَ ال هَكْيِضَقَو  ُهُلَخَتَو هلع لحق ُُمِواَقُت ام اھئارإپ یر ال ذئتیح
 معو نم

 TTT ام ذج ال هيِصْخْشَو « هغدو یراوتتف

 مِن اهو يرسل ةَدِحَو صقل ِنَمَرلأ نم هيف ام لكِ ُهَدُحَو ٌنْيِكْسِمْل ريِكْسملا َرَهْظَي نأ الإ

 ةَمِلْؤُم ِتاَبَرض قْئاَقَحِب بر كيف يخل نراك تر نب عا

 ْتَمِيُك لأ ةقيقَحلآ ةَيؤُرِل ايِفْحَتْسُم ايف ُهْرْوُصُح هلاك ٍبيبَحْلا بايع ُلَعْجَيَو ٠ هولا اه موق ر

 ْىَلَع ٌةَدِجاَس اهتولخ يف يهر « ُهُدِعاَبتَو هدصَت هاَوْهَت ْنَم ْىَلَع ةَرْبكتم ةقشاَع نم ْمَكَو « ُهْنَع
2 
 ل م علا مل عياله أ

 | 7 ذم ىلع 5 نأ ل ناخ او کم یخو ی ا کک
 ر

 . َةصَقْلَأ نم هرْؤَد یف 5 ماد ام اتا تات ات اتتا یھ مرن تاي كلو . اًهلْثم

 ان 2 2
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7 

 هلأ عضو م
 ام م َرْعْشَي نا دار

 7 عوار 3 ر ر
 ىم اهلك ةاَيَحْلأ ٌُبْضاْعُي َبْلَقْلا اذنه نإ ! هآ : لاو يلق لع دي :

 ا

 ِهَناَرْحَأ َراَرْسَأ ٌَفِرْعَي يذلا مهنم ْنَم نکلو ؟

 عر لاا نِي يلا يف الَمَع نازخألار عونا هار زعل نی ر نأ ۲ هت
 ِداَجْيإل َكِلَذَك ّلَمْعَي مث « ئوألاَو حلْضألآ داَجِنِإ يف لمعي س

 د لاو لوا ناما لح الو رق تحل مآ تدق ل نيد یہا لصق
 . رحال َبْلَقلآ نحمل ِنيبلَْلا دَ

 ٌلِعَتْسَي دقوم م اَهئاَكَو سلا عجزت تح ٌمِرطْضَت داكت ام اَهَّنِإ ! جِعاَوْللأ هذه ْنِم هآ
 ا

 ْىَقَصَتَيو ٌرِهَصْنَي نأ ىو « َةَدْيِدَج َةَعْئَص ُعَئْضِيَو ٌيِناَسْنإل ُنِدْمَمْلا , ٌرَهْصُي كلذيو « ٍرْمَجْلأب

 مام 0 ر د عرج مم فوت

 ؟ ِهبْيِبَح ْنِم ٍءْيش لك يف ٍناَسْنِإلِل نوي اَذاَم « مََصُيَو

 . يرل ُهَحْوُر ِءٰيش لک يف هَل نؤكي

 2 2 ني

 | مي ٠ تلد

  nو رر  eسمو كان هما ر م ص 5
 بْوُبْحَمْلا ٍقْشِع يف ُمُدَقُث ال ةايَحْلَأ نأك ! اًبَجَع اي « ٍةَعْوْلل ّدشأَو ملألا ئَوْقَأَو : لاق

 ُهَسْفَن ْتْوَمْلآ َمَدَق  ُنأَيْلا ئَرتغَأ وأ « ُنِيَبْلأ مح وأ « ةَوْفَجْلا ٍتْعَفَو اذا ؛ يه اهقشع الإ

 # د د

 ْئَض . سرا ءِذَمَو (هر) المو « ْدَمْلَاَو ' لآ دْنِع امن باَجعإلأ ُةَمِلك 20(
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î a Ir : اهْنلإ نج ٠ للل َنِم ُراَهَتلآ َحَلَسْنأَو ذَع ناك اِف ؛ اَويَح الإ كب هلأ ْمَْصَي ال 

 . وجر : َلاَق 2 رخ اًردصَم دص مالا َّلَعَلَو 3 حرس هلأ ئف اَهاَنِتَأَرَ

 ر 2 7 02 ر

 ؛ اَنئِجَو انْيقالت مث ‹ نؤهقهقي لاجر َةَعْبَس انب ّرَم ىح َةّيجّرلأ ذهب ٌقِلَطْنَي ْدَكَي ْمَلَو

 ٍةعْبَسِب ُكَحْضَي ناك َناطْيَّسلأ َّنَأ َكَرْذَأ ْدَمَل ؛ ْتَلَحَر اَهّنَأ َمِلَع نح نيكل ْىَلَع اليو ار

 8 دُجْرَأ : ِهِلْوَق نم ا ِاَوفَأ

 ؟ اًذاَمل ؟ ْتَلَحَر اَذاَمِلَو

 ؟ ... َوُهاَعَأَو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ا ابل

 ث ءاض ٌَرِضاَح ْتَناَك اَذإ اهنا « ِرْيَلَع
 72 ىلا

 e يارو ؛ ُهْؤّضلآ اذنه ًاَمطْنأ ِتّباَغ اذ « ئَري ال ٌمْيَش َءاَضَأ ة

 ى ق يرْذأ ال ام هِسْفَن يف ُهْعَراتتي ٍلاَبْلا فساك اًمجاَو و

 ُراَجْحَأ يهو اهنم َنْوْضمَتْرَيَو اهب َنْوُعاَتلَيَو لالطألا ْىَلَع نوحي ٌءاَرَعّشلَأ ناك اًذاَمِل

 يذلا َيِلَْلا غاَرَمْلاب ْمُهاَقلتي ؟ ةّيحألا ٍلْبِحَر َدعَب ناَكَمْلا هب مهمي ْيِذَّل اَمَو ؟ اَاَعَبَو راثآو

 ياك يلم اينذلأ فت غاَرَْلا اذنه َدْنِعَو ؛ جاو ٍصْخَش وجو الإ ِهّلُك دْوُجْوْلآ َّنِم ُهوَلْمَي ال

 رؤ نيبو ةاَيحْلا ناعم نب ةا ذيتيح لطب « ةَقِشاَعْلا سفتلا يف ة اهن ىلإ تن

 هني عجزت وب رمت يلا يامل هت الو هضم يف اًْؤُجْوَم شاملا نوُكيَو ؛ ّيحْلآ

 ةتسلا « م 14۹۳٦ لوألا نوناک /ربمسید ۲۸ = ه ٠٠١۵ ةنس لاوش ١4 2 187 : ددعلا « ةلاسرلا )4( ١

 . 7١١4-5١١5 : تاحفصلا « ةعبارلا
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 . ٍقاَركَس يغ ْنِم ٌيِلقعْلآ خاراب ملت ٍتِئاقحْلآَك
 ةّرحاَسلأ َةَرْدُفْلا َكْلَي َكِيِف ُلَعْجَي يذل ام ! ُبْيِبحْلا ُقِراَفُب َنْيِج بئيحلآ ر ا

 أ « ةّركف ىلإ ةاَبَحْلا َكُلْيِوْحَت ْمَأ ؛ ٍةَطْخَل يف َيضاَمْلآ َكُعْمَج ْمَأ « نَمَرَو نمر نيب َكّلْضَ
 ص

52 

 كيش يذلا لكيلا نف اذل ج هيِحْوُر كريوصَت ْمأ ٠ اَِتَقْيَمَح ٍفاَعْضَأ لإ ةقْيقَحْلآ ريك
3 

Ma 

 ةداَيِز ىلع َكُئَرْدُق مآ ٠ بالقثالآ ىلع ٌةيِنِبم يحل نأ ٍتْوَمْلاَك َسفَنلأ َكُراَعْشِإ ْمَأ « حول

 ل كي لع تنك نأ کنم الد ني هدللاب وجم نأ . نزشلاو مقل نيج لَ

 ؟ َكَدْحَو كب ُنيلَتْمََو اينُدلا َنِم َةَعاَس ْعْوْفَي َبْلَقْلآ

 َرْدَّصلآ اهب ُبِذَتْجَت كف ةّيرْخَسلأ َهَوَقلأ هذدَم اَم ! ُبْيِبَحْلَا ٌقِراَقُي َنْيِح ٍبْيِبَحْلآ َرثَأ ا e 2 2 5-5 o ر n 2 2 ا "* ا 5-5 م -. 0 تھ 8. م :KK ا
 1 3 5 00 و 01 هم م 2 ت 5 o it ر

 2 ي يو ب اقام ب ومنا م اک

3 3 3 

 ةَعِنيَط يِ كليو ؛ ٍمَلاَعْلا مْوُمُه لَك لص ائي اَ اَنْ رحم ٌنْيِكْسِمْلأ اًتيحاَص َفَفَوَو 2

 ةَقيرطب ةاّيحْلأ ّنِم اعز زت هلك « ورور عضم ذل نِ ناسنإلا یاب يَا ملأ

 مي أل هلآ نركب « يضاكلا يي م تاع ايم نم أَو « اجيت ايعلا يلع

 مره ةئ ةثدلأ هذه متت و و ؛ ةَرْسَحْلا وف نال الْوُهُدَو « َةَيْيَحْلأ ءئف َّنَأل ةباکو ١ ضضَمْلأ

 زات ٌنْيِكْسِمْل 7 ؛ ِسْفَنلآ ْىَلَع اًهيثالت عاما ٠ . سنا ْيِف ديم يضل

 دص ندع اهم هْبلَعَف ٠ عّبرألا ِتاهجلا َنِم هْيَلَع ْثَقَبْطَأ مالآلا َّنَأَك « ٿوم

 منك ُتْنُك ربّصلآ َدْوُج وهل تبث نأ ُتْلَواَخاَمَلُكَو « ُلْذَتْعَي الف اَنبِحاَص ُلذْغَأ ُتْلَعَجَو

 ؟ اًذاّمِل ؟ ْتََحَر اَذاَمل : َلاَكَو اَ مني داَكيَوُهَو سَ ئ ؛ دؤُجْوَم دع هنأ هَل تبن

 َتْدَدَتْشأ ِدَقَو وب اَهَلاَمَج زت كنا ىَرَت يذل بْوُلْسُألآ اد اذهب اًهَلاَمَج َتْلكْذَأ تْنَأ :ُتْلُق

 تكر اَهِقْشِع يف بَْذَملا ةَقْيِرَط ثا ؛ اهبل كبل ىَلَع تكَعتَو « كس لَو اََلَع
 َكَرذَق ْتَعَقَرَو  َتْنَأ تْضَبقْلَو ْتَكَلاَهَتَو « اهل ُهَتدَدَرَ امَح َكْذَعَوَسَو « كبح يف اًتشخ



AVAملقا يخو»  
 اهو ْتْغَرْفْسَو « ِءافَجَو ارطآ نِ 07 بقت نع اًهَرْذَق ت ل ددوو احن اپ ع

 لأ زك لق لو ی ب ناش یف عض ییا نع تم و « َتِنَضاَمَتَق كاَضر ف
 . .. ءْيش يف اَهِباَوَج نم

o2 

 يه اهبحاص ْىَلَع ْتََتْلَف « ةدابلآ وكت ْنَأ تنعم ٿا اَذِإ هنأ رمل ينط نير
 نأ ةن نفد « ريخ املأ نفت نأ لوألا يف يرث ِإ قُم يجو تَدَحاَجَو < دا

 قر ةف الإ مدحت الأ نر يَا يو « َةَمَجاَهمْلا ُنِحْدَ اهنا ىَلَع َناَمْرْبْلآ اهل َمَدَق
 بردو م

 هت سالار اهن رززفلا ای نيت ب ِثالَثلَأ ذل مَ ' ةّوَقْلأ هذله ٌنحتمتف

 دله ريكي وخلا لبق وعلا باص قق 5 ميو أس عاتمإلا ادلع روس اهل هركي

 . اذني

 ٍدجَت ْمَلَو ْتآَدَتْبأ مث < اًهَبحاَص ىِ نأ ىلع تحل اًهَمَرْكَأَو ُدَجَوْل ابلغ اإ انآ َرْيَغ

 َوُه ُنْوُكَي ذبح ءاَدِبالا َنِإَف « حت ام ىلع هَر اهني اَميِف رمل ِتأب ْمَل أ ٠ نم َباَوَجْلا

 هم ثي يف اک مئايربك اَهْنَعَصَو ةاَرمآ فرغأ اَنَأَو ؛ ٌبحْل ردع ُبحْل ُبَقْنيَو « ةياهتلآ

 ْثَمْلَت ان: امس او َمكَو يذلا َناَكَف « بَ ن نل ماس : اًهِحاَصِل ثق لاجل

 « اَهتَمْيق ْتَداَرَأ َصْيِحَّصلا ٌبحْلأ ِتْبَحَأ اف ةَْشاَع ال ٌةَبْسَكَتُم ىد اهن :

 ا رك ا نع كيو یک هنأ ا: هي رم ني[ هي ١

 نك عبط ينم « اهب ئت ذج ل ىلا رت فيج تذل اه ١ ةزاجلا جز
 ! همر هُرِحآَو هَر هلو يذلا فعلا هنأ ريع « ٍلْجّرلا ٍفْنُع یف اللهم هَماَمَت دج ال ٌءْيَش ةأَرْمآ

 1 د #<_

 اًبيرغ یس ُبيَغْلا ُءْيَشلآَو ٠ يع نزن نأ نم رت ٌبْحل َبِئاَجَع نإ ُهللَو اَمَأ
 ى
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 « هيما هيف الق اييِرَع يمس تحْلآ يف حقو اذ هلأ َرْيَغ ؛ وفِئِرْعَت يف انا كلذ
(° 3 3 

. 
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 . ( * ييفاًرلأ ةاَمَح » نم « شالا نال ٠ يف نج ىح ثمان يتلا ةببحلا هذه ةّصف زظْنأ ()



 A44 يعفارلأ قداص ىفطصم

 لآ

 | يق , فضول وْ دا برع لأب يود عم فص ةيمسلأو فصَوْلأ عم ُبجَعتل

 نو ا ا ج لزم كلذ َءاَرَو قب م ع ٌبْيِرَغ ميش هئا نم

 . َنْوُرْعْسَي اَذَكْنَهَو ءوسفت

 ٌةرييك : ناوي ريل َنأَكَ ‹ ٍبْيْمْلأ ملا نمو حْرلَأ ِراَرْس :.أ نم ٌبُحْلَأ رار الح

 لقا ئَرخألاَو ٠ ءايبنَألآ ْيِف ِةَمْيِظَعْلا سئل اَمُهاَدْحِإف . ٌةَّضاخَو ٌةَماَعَو <« ٌةَرْيْغَصَر

 ةَِلاَغ اَمِهَِتلِك يف ةيحزرل ِةَمْظَعْلا دْوُجُوِل دبش هذه نم ِهذلَه ْيِفَو « ٍقاَّشْعْلا يف ٍقْيقَرل
 ةَكَرَح يمد ةَعْيبَطلا هِذلَه َةَكّرَحُم « رؤلأ َنِم اًناَسْنِإ نْيطلا ِناَسْنِإ نم ةدَرَجُم « ِةّداَمْلا ىلع

 ادم َةَعِضاَو ٠ ُلَمْجَألاَو ٌنَسْحَألآ َوُه ام ىلإ ةّيناَسْنإلأ ةقرعَملاب ةَبِهاَذ « وسلا يف ةديِدَج

 ٌيِواَمَّسلأ ٌيِوُلُعْلا اَهِرَدْصَم ْنِم حاَرفألآب ةن ةثعبْنم « فَلا رمي ۽ ٍءْيَش لک يف ٍدْيِدْجَتل 1

 ين ةتدنويلا تلدَتسأو « الج يف ثلا لس او « بنك ءان يشملا يف ذأ دي
 - 1 د هع لع ريم عر 9 ر 7 0 ر۶ م7 =

 ىف ةديدَج َةَكَرَح ةيمدالأ ةعْيبطلأ ٍتكَدَحَتَو « رجحلا ن ان نيا ِناَسْنإ نِ وجت « ٍةَمَظَع
 5 2 د 7 f آلآ ص E 07 طظ

 ْيِف ِءيش لكل د و ءاوسالاَو حبقالا وه ام ىلإ هين اَسْنإلَآ ة ةَفرْعَمْلا ِتبَمَدَو < طقس

 e ر 3 ةرورمب ep o 7 ر ً ر

 ٌبُحْلَأ ّنِم اذنَه لك قو اذ - ّىِلْمْسلأ اَهِرَدْضَم ْنِم ٌحاَرْفألا ٍتَعبناَو « ساف ىَنْعَم سفلا

 تزال
n2 3 = 1  

 1١

- 
e: 
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0 

o11 
aا  

 م هلا Gu 8 G'1 5 کک
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 يف ٍناَسِلاَج ُنْسَنَو ٌبُحْلا نَع مّلَكَت دقو نيكل ٍبلَقْلآ ٌُبِحاَص َلاَق اک

 اتمالک ضاَمَتْسَأَو « هب ام ْضْمَب كني لعل هسلْجَمب ادهَع ددل اَماَتْلَخَد انكر « ةّمْيِدَحْل

 يف َناَكَو « ْتَمَلَب ام هب تعلو َلَحَمْلا اَذَم َُدَلَحَأ يآ ِدَئاَتمْلا "'”َرهبَملا َكْلَي ٍفْضَو يف

 ناک اَهْنَع تي ٍةدَحْلَأ یری هنأ ىلإ َلْيَخَو ۽ بحمل ُهَءاَرَو ةياَهِن ال بح ْيِفَو « اَهَدَْب ةر ال ةّقر
 ر . 2

 7 هه د . رح 8 52 4: و ا ا 3 جر رو وو ر

 يف نحت تلا هذنهك « ةيحات لك نم ةَقلِْلا َلاَمَجَو ءاليمالأو منجْلاَو ّسْسْحْلا ِتَعَمَج لأ يه )١(
 ا 5 .

 ريم م. # م
 . نيرهش نم اص و



 0 ملأ یخو ١ ما

 ام َةَرْوُصِب اًَمُراَضْسِ

 سني « رڪفلآ ةَلاَح نم جرحي مالَكلا ن همر بح ْنَع ٍقْشاَحْلا ِتْيِدَح يف ام منار

 ٍرِماّطل نإ ْماَوَح ةر ر وناس ةكرحب هسفت ِةَكَرَح نم فُمَْسُيَو « ظاَفلألاب هبل

 فاللي امر لَ يت اب هاو « ةّيمْهَوْلا هنناحَم كأ هُظاَمْلأ اشف ؛ كّرَحَتُمْلأ

 وا نب دين شو وام نإ نأ د ِناَيْسْنلآ ْىَلَع ٌةَلْيِح َكِلَذ لك َيِفَو ؛ ست

 . َرْجَهْلَأ وأ قارغا نختم ذل ءاَلبْلا اذلَه يف َنْيقْشاَحْلآِب
 2 م 2

 : ّىلإ موي وهو ٌلاَقَو اًنبحاَص ُهاَعَدُف ان رم ا
KK 

nk 

 | هل تلج ُتْبِجَع ام ٍبَجْعَأ ْنِم ناکَو
 ا

re 

 ر الر ارذع ميف وه : مزيلا كلم ناخش اذ دَر 6 5

 . انسب ضْقَك ؛ ايار

 ؟ هْيِمَقْلا اَم : ُنْيِدَّصنآ هلايو

 ملل ءيت نبأ نم يرذ ال بلا نب يلق قرح َمْدَق اذه َّنِإ : َّيَلِإ ريشي رهو ل لوقف

 .. نيل معزي ؛ حرتملا الح نف اك يلا مقوا مف نفك . . . ةعقرب

 هجَو ِرَمَقْل َنْيَبَو اَهِهْج اًهِهْجَو ّنْيَب سيل ناو « ٌنْمَّشلآ هْيَلَع ْتَعَلَط ْنَم ۰ لخأو ن او لَمْج

r ۹ 

> 
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 َّنَأِل . . . اَدَبَأ ادب اأ ىش ال ام اع دار « هْيَلَع ُدَمَقْلا َءْيضُي لا

 بح يف دهل فعلا ةَرَج اه َداَرَأ ْوَك َناطِيّشلآ ناو < هتف ير مآ نف تز قال

 . اهن اهم َمكَقَو لاما وليج لَك ةر اعلا وهذا نب هتي ةَمِاَح
 ؟ َتْنَأ َكِئَأَر اَمَو : ٌُلْوُؤْسَمْلآ هَل لوي

 تلق هَل شاع لك نأ حلا يف ةلِكْشُمْلآ نإ احح دق ايساَص اهن ناک زُ

 هذلهب رَدَقْلا فْيراَصت ْنِم اَئْيِرْدُي ر ' اَهُفصَي ره ادله لم نأ اًهْبْسَح م

 1 * ُلاَمَجْلآ اَهَّلَعَلَف  اَهَل امم اَهْيَلَع ام ةئيكسملا
 ! ٍناَرْخَأ يف َنَجْسُي نأ ِهْيلَع يضق ُرْوُرُسلأ

 نو 2

 . « ظاقأالاپ » : ْنِم الدب « ٍظاَمتالأَب ١ : لضألا يف 0(



 AAI يعفارلآ قداص ىفطصم

 يذلا ُبْلَقْلأ اذنه اَمَف ؟ كبل يف اهل اَذَم لك وأ ! َنْيِكْسِمْلا ْيَقْيِدَص اي : ُهَل ُتْلُقَو
 رو م
 ؟ هب ُبّذَعَتيو هلمخت

 َكِلَذ َدْعَب ةَيبَحْلأ نم يالا ناحل * هُساَمِتْلا الإ بح اَمَو . لْفط ُبْلَق ثنو ُهَنِإ : لاق

 هلاك رف ىَلَع بقل اذنه الن ره اَمنِإ بحل يف يمال لَكَ ؛ مالا ني لرل ٍناتحْل
 : هرْيِكفت قلخ هب ٌقلْخَي 3

 هس

 َِمَز َدْعَب الفِط ُدِوَتْسَي ال َتْلَقْلآ ن اهي اَمَو اند هذلهب ةَيِرْخُّسلآ ّنِم نإ ! ْيَقْيِدَّص اَي وآ مام هةر

 ! اًمْيِظَع الّقْعُم ناك ْنَمَو « اًمْيِظَع اقري ناک ْنَم : نيت يف الإ ةَلوُفْطل
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 انآ
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 ةليللأ كل يِمالخأ ْيِف ْيِل ناكو « ٍدغْلأ َنِم ةتيقلف ُهَربخ - ٌفّرعَتأ نأ ْتْدَرَأ مث « اَنَقَرَتْفأَو ع ەھ ر م تم ور ر "1 ر٤ ر ر رر , © “oF oو

1 
 ت ر 007 1 تا
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 ىِنَّصِقَو َيِنَأَس ءال ينعي ال اأ اما » ٌبجعأ ن 7 راش

 ىعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 م لف هِماَهْلِإ فِئاَطَل ْنِم ٍبْيِجَعْلآ ِثْيِدَحْلآ اذنه ِنتَدَحَف « َوُه اار

 ْتَرَضَح ْوَأ تاغ ن نإ يهر « ينم اذنه نكي نو ان ادله َنوَُينأ يَ َرَع ڌقو يرات نإ

 ملف « ِةَيحاَن يف ٌءْيضُن اَهَّنَأ نم الإ حات يف اَيندلَآ ملظت ال : اينُدلِل ٍسْمَّشلأك ْيِل اَن

 ينج + ين قدي ُبَْقْلا لَعَجَو « ُلَملمَتَأ ثق ملا َنِم ةَعِراَف يبل تَناَكَو « اًهوُن ٍلَمَع نم

 کس َتَكَس يذلا ٍتْمّصَك ُتْمَص يلوح نم الآ ف َناَكَو « ِناَمْنِإ ُبْلَ ال ةَعاَس يف هلآ اک

 ةنسلا ء م ۱۹۳۷ رخآلا نوناك /رياني ١١ = ه 100 ةنس لاوش ۲۸ « ١84 : ددعلا ؛ ةلاسرلا» (*)

 . ٤۸£ 50 : تاحفصلا « ةسماخلا



  AAYيخو» القلم 

 ؛وْيَلَع َباوَج ال لاوس َدْعَب َتْكَس ْيِذّلا ِتْمَصَك ُرَحآ ٌتْدَص انآ َيِفَو < ةلْيوَط ٍةَبطخ َدْعَب

 « َدَبْرَعَو اليوط ىذدَم نأ َدْعَب ركشلأ ِةلْق نم حَرطنآ يذل ِناَرَكَّسلأَك اَدِكاَر ُءاَوَهْلأ َناَكَو

 نف ةَرْطَ تزد , يراكفأو لَك يف يقاكيخالا نغم نأ ؛ يتحمل ر ردن هلك ُدْوُجْوْلََو

 ذإ ءامكلاو يضزألا نيف رم ليحل نئنَم مم َّنَأَك « مَن َدَْب اَمْجَ روع ت يه اِف موللا

 ! زظ ال : ةَملَك يل لومي مق هجو ل أكو ١ ييعلا يلع
 رب سو ومرفق

 e 25 05000 سم سا ل f هع r در نس ما ماى اتا
 « ْمَبْصَت اَم ٌمالخألا ِتَعَسَصَو « ناَظْفَي ُّلْقَعْلَاَو ُتْمِيَق ئسفتب تيم َر ُلِيَللآ َسَعْسَع

 ةَمْلا َءاَيرْبِك َبَجْعَأ اَمَو « اَسْوُرَع اهيف ْتَرْهَط يتلا ٍفْرْمَّشلا كلت يف َيِه اهر

 دت مث « ِءَصلأَك اَهْلَع تفشي يقر رن ارو راما اهب يع ز ودبل اَهَنِإ ! ةَيرْبْحَمْل

 ةتعفر دق : هَل لوقت اهنأَكَو ١ يه ارج ت مل َوُه ْأَوَجَتَي مل ْنِإَف «َرْبَسلآ اذلَه عقر نأ اًهسْفنب

 . َكِيقْيِرَطِب تن ُهعَفرأَف ٰيتغيرطب

25 

 يذلا نسل ' تشم ايش نم بِكَ الف « رع اريوْصت ملخلا ن يف ةَرَوَصُم تاك

 207 27 و

 اًهْيَلَع اًهلئالغ هي ماو« قع الب زمنا كري يذلا ركشلا تنم نك ُهْلَقْعَأَ 26

 هنو هتف ٌرهظُت : ةيهازلا ةد رولا ىَلَع ِنْوَّللآك يل ْتَرَهَظ و « ةأْرَمْلا ىلع ٍباَيتلَك

 مسد

 ؟ َنْيِعِدْبَت اذاَم « َيِناَسْنِإلآ مّدلأ ٍتاَقْوْلْحَم الإ َنْيِعِدْبت اًذاَم ! الحال اهني
 ا

 ص

 غب ئ مث « يأ ام مق ين دغو فلا وم نکا ١ نيوي < + تل

 : ْتَلاَقَو ئِل تَكِحَض ْدَقَل « ٌنْيِكْسِمْلا ٌبْلَقْلآ هن لإ تف ةيجتملا تلقا : لَو
2 

 ْتَقْلَأَو . ارد هنو ايمي لرو اجو يَ لنآ | ثنج ذق ادلع

 اَمُهاَدْخِإ ن ِنيَتَمِئَن اَمُهاَْكَرَت مث ؛ ٍناَحَفاَصنَت الَو ِناَقَناَعَتَت ِنْيَدّيلأ تْسَسْخ 36 « ْيِذَي ْيِف اَهَدَي

 ٠ نب تقفيل تگ نإ اك كي یخ دقو ا اكسو : ىزخألا لع

 ؟ ظل ر ا می شا کا ا يحن ٌةَأَرْمأ كَنَحَفاَص اَمَأ
8 

  xص ١



 AAY يعفارلأ قداص ىفطصم

 ؟ يص هَلُخ اهنا
 ت Ere اا م e ع

 ؟ دي ىَلَع دي ْتَماَ نأ َدَْي ادام ناک مث ؟ َةَفَسْلمْلأ عد يقلص ا : ُثْلُق
TE 2 2رو راک  

 س 32 TS ت 1
 و تلق

 ؟ ربحا ةيقَب اَمَو ناک ا

۹ 
e» 

 ِدْئِدَحْلأ نم ِةَيْوصْنَم ٍداَوْعَأ ىلع يدي طغّضلأ ٰيف ْيَتَبَف ٍناَحِتْمأب اًعَلْوُم تنك دق

 01 م طا .ذ يمل م هله ذأ نيتڪئاص الق ؛ يلع تفل اذ ءايرثالا لاجل يأ

 . هجو ناب ف + ثلا تذل بحل بهل يانا اأو رو ع ىلإ

 2 َنْيِرْشِع ْنِم رغ يياملا عر نم هدي ' ل ء طعوس ˆ 2 ا تنك ةناَملَأ راصُم هجو ؟ م هجو

ê 2 3 

 مَا لاري الو < يب ني دش ك يف تهن كتف ذأ كاري وزد الإ : ُتْلُق
 ؟ ٌنْيطاَيَش سالا مَمَو ٌةكئالَم تن ا اًبْيِجَع

 ْيِْمِصاَخُي َنْيِكسِمْل َيِلَق ناك ئمالخأ ٍفاَعْضَأ يف تيار يئ ُبَجْعَأ وه ْيِذَلَو :
 َلُكَس ال ْدِإ ىَرُي الد یر نظل نم ُقْولْخَم هناك لا

 أ انآ نأ اک اَنظلاَعَتَو « نل َلاَقَو ل تلو ءهَُبَسَو ْنِئبَسَو ؛ ل

5 pr 8 

 : ُهرْجَعَو شاب رمل كح نب نأ دبع سابعا يبأل تيب ُرْدَصاَدَم] (1)
 .[ربْخلا نع نأشَت الو اريح وظن

 . ( © ٌيِعفاَرلأ ةايَح ١ انبات ْنِم ؛ ةّيِعاَمِيجالا هنْوؤش نم هزظْنأ ) (0)



AAا  

 ر ُتْلُق اَمْيِذ هَل ُتْلُقَو ؛ ْىَفْشَأ اَم ىلع يب مش هاو « ينعي َرْه هلأ ىراو هند
 َكْنأ لولو ؛ ٍمْويْل َدْعَب "0كَل ناف ال هلق يلب مَ الَو يَ بَعد كاج لع

 1 ريكا ني كش ن کیلا ازملا ديل جول د اأ أ َتْنِلَمَل بْحْلَأ يف لْوذْحَم

 يف َلْوْذْخَم كنا اَلْوَلَو ؛ اَهمَمِل وف ليفت ىل امي ئهتْنأ مدلآ يف عفر هنر يه اذا
 فيا يما قم نب طش ت نکا ترشا خذ دل, لا

 5 26 1 مد 7

 دم ! ٌلْوُذخَم َكّئِكنَلَو ٠ بحل ْنِف ٌلْوُذْخَم كلو ؛ رذصلل ٍرْدَّصلأ ٌمض د ىلإ امو هت

u » اًهْلِماَنَأ ىه َةَصْخّولآ اََلِماَنأ نأ َتْمِلَع اَمآ ؟ ُبئاَخْلآ اها َتْنَأَو : لا ايف للو ١ 

 َهْجَو كَل ْتَجَرْخَأ يلا َةَدَّشلا َكْلِت َكَحْيَو اَهْيَلَع َتْدَدَس فيكم ؟ ٍدْئِدَحْلا َنِم َكُداَوْعَأ ال

 بيا َكَنِكاَلَو ‹ ٌبْحلآ يِ ٌبْئاَح كلو ؟ عِراَصْمْل !

 رشا مومل نِ ٰييتكرت ب دَعَل ؛ ُوُدَعْلا ُبْلقْلآ اهيا َكتَيَو نيب هيض هذه : ْتْلُق

 ْمَكَو « ٍتْوَمْلِ اَهُنْوَم الو ةاّيلأب اَهَتاََح الق ؛ ُبيِراَحّتلأ انف ْتَراَصَو ْتَيلَ ذَق َِبِرَخْنمْل

 خو لإ يف تأ ام ؛ تي ممم اهي الو يهني داَصْفِإ هلع ال اق َدْعَ ةا ينل

 2 نب ف

 ص ےس

 هبل لق ثْوَكَش ياو « ٍتاَياتجْلأ ةّمَكحَم يف يار نأ ثلا مَلَف ُملحْلآ َراَدَئْسَأَو

 ٠ جرن يف للان ني ات ف قيمرخْأ ني ٌيِدِيِدَحْلا ٍصَمَقْلا ْيِف ٌسسِلاَج ره

 رَ سلجم يف ُةاَعْلأ باللا َسَْلَجَو < لا ةَّصتم ىلإ ةئالثلا َنْوُراَسَتْسُمْل َعَمتْرَأ ِدَكَو
 2 3 هم “a1 رشف 9 o e ef ت و١ سم كا كس
 ةّيضق : هرِهاَظ ْىَلَع بك اًفالغ اًهْنِم ُتْيَأَرَ « اًهْيِف ُرظْنَي ُهَقاَرْوَأ ِهْيَذَي َنْيَبَو ئَوْعَّدلَأ ةَماق

 م مس

 ْنَم ُهْوْعبأَف « ٍماَحُم ِبَْقلأ ِهْيِضَ ةف يف سيل : َلاَقَق ملكت ْنَم نَوَ ةَمَكْسَمْلا نرمل و

 ؟ نع اقدمت یس نم : َلاَكَو يَلِإ تَمَتلآ مث ؛ ُهْنَعُمفاَدُ

eيل سل ع  
 آَمْوَأَو هذه تحت َسْيَل ُهَنِإ ؟ سرلا ةرضح اي رايتخالل ٌعِضْوَم اه وأ : ُتْلَقْلآ لاَ

 . كَل دمَحُم ال : الم لوقت امك همش رکو (0)



 AAo يعقارلأ قداص ىفطصم

 الإ - ضْرألا ْىَلِإ أَمْوَأَو هذلَه َقْوَق الو  ِءاَمَسلآ 5

r2 ع  Ar fر 0  f meْيِف ال ٍصقّرلأ يف ةذاتْسأ اهنأ َرْيغ ؟ كلذكأ ؟ ةبيبَحلآ الإ َلاَقَو ٌماَعْلَأ ٌبئاّنلأ َرَدَبَ 8 ۴ 221 . مم 2. 201 0 ¢ 6  
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 . نذآلآ اهيا اهل نذيإ « ٍبِطاَرَع ُةَمِيِرَج ِهذاَهَف ؛ ْنكيْلَف : سيئول

 ! ُةَداَعْسُألآ ! ٌةَداَتْسُألا : ضخما ىدا

 يف عطْسَي يِذّلَأ رولا نع هرعت فأ دق و اهتيشم ئشْمَت 5 تلحخدَو « ةّرداَبُم تءاجو

 اَهَن دقو اَهّيَلِإ ْمُهَراَصْبَأ اًعْيِمَج م اگلا َفَرَصَق « الاتش اًمْشَو اَنْيِمَي اًهِهْجَوِب ْتْضَمْوَأَو ؛ رشا

 عاب تضاف برسل َقيَِحْلا تبع « ر يلق ل يف راو ٍِفْلأ َنِم كنف نإ
 جملا ِتَمَقَوَف « ةمَكَْمْلا َنْرْاَف اهلاَمَج ُوئاَف َلَطَْأَو « ةَعْلَجْلا عاق يف َنئِدْوُجْوَمْل

 نارد ناک ىئّدص یف ی ِناَكَمْل َناَرْذَج َّنْيَب ْتَدَّدَرَتَو ْتطاَبخأَو ٌتاَوْصأل ِتَّلَعَو

 م. سيو أت < داو ا

 ييلكتملا عم ملكتت
 ! وأ هآ ! هآ وآ ! نأ كرات ! شا قرابت رھ ن اسس ! لأ َناَحْبُس : ٌتاَوْضَأ ٌتاَوْضَأ

 ْتِاَنلَو َنْوُر تلا 5 ؛ ةَّصقا 7 هتاف ٍلْوَحُدِ ملا تع أو ةمكْحَمل 39
1١ groت هج  

 ىلإ ٌرظنَت نأ ٌدَحَأ اًماَشْحَي ال : طئاَحلا ىلع ٌةَقَلَعُم ْدَوُص
 و 1١

x“ 

e 

 ع و ر مسج درو

 ةَمَكْحَمْلا . .. هنآ َناَحْبُس ! ٌةَمكْحَمْلا اَنُه ! ةَمكْحَمْلا انه : ُسِئِئَرلَأ َحاَصَق

r 2111 2 ۶ 2 ا ا 1 ص 1 ا  oاذنه نإ معن « هيلع ٌبحَسْنت نأ لقت الو ةَباَيتلأ ةاضرت ال ذب اذنه : مالا ٌبْئاَتْلَ 0 3  
 نا

 نوتات مكَنِإ ؟ ادام وآ . . . اًهَمْسِج نإ ْمَمَنَو « ةّيِضَقْلآ هذه يف ماَحُم ٌعَرْبَأ َلْيِمَجْلآ هْجَوْل

 مْؤُصْخْل لأ ىلع ِءاَدئلِل ةَسْنَجْلا يف نوي يذلا ُفّطَوُمْلآ َوُه 00(



 ملقا يو 3 مخك
01 

 ِرذُعْل عْضَوَك عضو اذل « ٍمهَتْمْلا ِنَع . . يِهَتْشُمْلا ِنَع عفادتل ةَرِه هامل ةبلاغلا ةَوْهشلأب

 ةراقتسملا تارق اب ماكو « بلآ بتاج نإ

 ذَق َنْيراَشَتْسُمْلا ٍتاَرْضَح اي مکا : رؤتفو لاد ةَمْعَن يف لوق ٌةيِماَحُمْل ِتَرَدَبف

 . اًضْيَأ بلف هَل َماَعْلأ بئاَلآ نأ متي

 : َلاَقَف ؛ ِههْجَو ىف ُبَضَمْلآ نو « بال ىلَع َكِلَذ َدَتْشََو

 . سْيئَرلأ ةَرضَح ی

 رم اَمَك اده متْمَمَر « ةا اهل نْرُكت الا ْوُجْرَأَو . اجاوب نياق : امسي ُنِئِئّل
 . . لاب اَهَل ُنْوُكَن الا دهاَظ

 . (ٌكحض)

 #2 د 2

 َيِنَعاَر لب ؛ « ٍلاَمَجْلِل ثفتلآ ملف ٠ . ِبْلَق الب تنك : نّيكْسمْلا ٍبْلَقْلا ٌبِحاَص َلاَق
 َكلَذ نم ُتْبَجَمَتَو « اَهِتاَيَرَض ِلّوَأ يف ةَجُحْلا ىلإ اَهِئاَديْمَأ ٌنْسْحَو اًهُداَقَتَو ياكم ءَ
 يياحشلا ام ييف عقب امك ا اهيا يف ميس املا بيلا نأ ند ُتْنَقِنَأَو « ٍبْجَعَتلآ دش أ
 اضن ريك حجي واج للدعم ةر رولز ع ايان جو ریا
 ِتاَئِتاَمْلا ٍتالْيمَجْلا ءال َنِم ْيِلمْجَت ال ! رفآ ةَمح .: راي : سفن يف ْتْلُقَو . . مالكلأ

 نم ةتخر ميرا توصل ناك ةراعَتش ىك نمر ولف « ماخما هذلَم يف تايياحُم

 . تاليف نزا ءاَدن « ةَيذَعْل ةَّلمَجْلأ ِاَوْفألا كلت

 لاحم تلق مث « يناثلا لع ن حالا اًهتْبَع تطّلَسَق ُهَبِجَمْلأ ةيم ةَيِماَحُمْلا ٍتْضَهْنَر

 . . نْيكْسِمْلأ يلق يضف « ٍلاَمَجْلَاَو بْ ةّيصَق ِةَيصَقْلا هذه يف ِرطَنلآ لبق : ةمكخملا
 1 ؛ اهيل لَ م« يصح يأ ةمِيرَجْلا رات يف َيِنوُاَْلا يأرلآ فرعنا أ نأ دنر

 ةَعِماَج ْمُهُعَمْج شتت نمل ةذختلا مزلقلا الكف قاع زأ ؛ هج ع فَ ةُصاَخ ذ
 ةَمْيِرَج يه ام ؛ ةّيِعاَمِتْجال ةئيَهلل ىلطْمْلأ موُمُحْل اهَلواتتيف :ْيَعَأ يه زأ ؛ بحل

 د

rN 



 AAV يعفارلأ قداص ىفطصم

 اَهَّنَأ ىَرأ .. ثالّتَمُمْلأَر ُتاَصِقاَرلأ ُكْرْقَي اًمك (ٌةَقِياَر اَهُتلاَرَعَل : اًكحاَض بالا

 . (كجض) . . . ٌماَعْلا يف ّصصاَخْلأ بْرَض ْنِم يآ ةميرج

111 a lS Al س و MM سم ع r ُهَتَجْوَر بحي ُلَجَّرلَأ كلذ ناك . ركب بأ بح : ٍلْئاَقْلا باوُجَك ٌباَوَج : ةَيِماَحُمل 
6 r را ل 25 r: 5 د ro en o ادم 5 ° “f 

 الو اهم قري َوُهَو « مالل هَل ظِلغتَو ةَميِظَع ةَوْسَق هيلع وسفن ْتَناَكَو « اًهْفاَخَيَو ةَلْيمَجْل

 ر صم 2 قە 7 هس ام و ےس

 : َلاَقَق ؛ اًهَتَوسَق َوُكْشَيَو َةَصْرْفْلآ رهي نأ داراق ٠ اَهْمْفَت ْتَباَط ْدَقَو اَمْوَي اَهَآَرَف « اَهْفِلاَخُي

 ْتَبطَمَو هَل اًهَرَظَن ْتدَّدَحَف « ةَمِلَكْل ءِ هع ملو ني قرأ شاو دق ! ةَنالف ای

 . ِكتالخأ ُءْرُس : اَهَل لوفي نأ ريفي ْمْلَو فاَحَف ؟ ادام َكَبْلَق َقَرْحَأ : تلق اَهَهْجَو

 ْتَبَرطضأَف يم َ ةيِماَحُمْلأ ةكخض ْثَنَرَو . (ڭكحض) ُدْنَع هللا يضر قبلا رغب نبأ تح + َلاَقَف

 م عمد

 : َلْوُقَي نأ ىَلَع ذري ْمَلَو َلَرَحْنَأَف < ا فو ٠ مد لک ْيِف ْتَعَفَوَر ‹ ُتْوَلَعْلا اَهَل
25 

ee 

 . يِبلق لك نم حا

 ٍبْلَمْلا ٍمِئاَرَج ْيِف َدْوُدَحْل َنِإَف « َةَقَلْطُم ُةَعَفاَرُمْلا نكتو عوضْؤَمْلا يف لحد 2 نَا
 ا

 م + ص ر
 ةياورل اَهَّلُك ْنْوَكَت ْدَق ةَراتس َنْوُرْشِعَو . ليم حَرْسَم ْيِف رئاتشلا هذلهک ْمَقْرْتَو لد

 . ةدحأو

 $ ع 2

 َوُه َبْلَقْلا اذه ناق « َِماَمّتَأ لطي ال < ! َنْيِراَشَتْسُمْلا ٍتاَرْضَح اي : املا بيل

o2 0  

 . بلف ُهَّئِكلَو لَو . ٌةيِماَحُمْل

2 

 هجو حرصت (ٌكِحض) . بلك ُهَّنِإ لقأ ملو َةَمِلَكْل فرحا ْمَل نب دس اَي اَنَأَو : بالا

 . لجو ِةَيِماَحُمْل

 ْيِ ةَمَكْحَمْلا نأ ءا افلا نشب الو « ةيِماَحْملِل باكل رع يه لَو . . هلك مبني وهف اًبلك ناک اَذِإ )١(
 : دال 1 بیلا هذه ي رضقلا نا ناش راک تب بيان اڌ اتمع ا ق 5 ا



  « AAAملَقلا يو «

 : عوضْرَملا عوصَْملأ : سيرا

 نإ ! َنْيِراَسْسُمْلآ ٍتاَرَضَح اي : باللا
 لإ

 [ اَذنَم نم ُتْمِهَف اتآ اَذِإ . . انآ اذ اًرْذُع باللا ُحْيِمَتْسَأ : ةَيِماَحُمْل عجم و 31
 َماَعْلا بالا هجو َحّرمَتَو (كجض) . . ؛ كاذبا » هذه عاب نأ لقال ْىَلَع ٌفِرْعَي

 ههاظ َوُه اَمَك اذه تعم َّنِإ : ْتْلُقَو « ناٿ ىلؤألل َنْرْكَت الأ ُتْرَجَر ُتْنك : ُسِيئَرلَأ |
 كالل َنْوُكَي الأ تفطْنَمْلا َتْمَمْلا ناب ٍلْوَقْلا ىلإ ٌجاَنْحُم ات ْلَهَف « ةلاث اَهَل َنْوَكَي الآ
 . ةَعباَر

 ٍلُجَر ُبْلَق ُنْيِكدِمْلآ ُبْلَقلآ ادله ٠ « ٌَمّصلأ اّمَأَر ! َنيراشتنشلآ ٍتاَرضَح اَي : ُتئاَنلأ
 ىلع نإ ؛ َوُيشلآ ُهُمْعَرو هلا مُكَتَعدْخَي الر ١ بلل : قا ادم رص مُر الو « جور
 ةؤبَحَو « فر نََعو جوز َلَع ءادتغآ هين يف دوغ اذلَمو « ةَصقار سعي لاح لک
 ياس نو اََدَّتأَو اَهََحَأ ذق لاح لك ىََعَرْهَف « ةصقارلاب لص مَ امام افرض

 اًهنف صفت َكِلَذَو ٌدَصقن ةَيِضَقْلأ هذه َّنِإ ! وآ ؛ ةَمِئِرَجْلا فرضا اَدئَهبَو .. صا

 َّنإ ! َنيِراَشَتْسُمْلا ٍتاَرْضَح اَي . أ هربا « اِي محلا يف اَضْقن نوي ْنَأ یخ
 ي الإ رَهْطَي ال يهل لمع اذه نكْلَلَو « اَهِنِف هيف اًهئذ ٌدْوُهش ال انآ اهبف صقل

 . 14 : ةبآلا /روثلا ةروس ؟ :14نوُلَمْعي انك امي مهراد ميدل 0 0100 ا

a 

 هنأ وعدم

 ! ُرْوُسَج ٌرْيبَْت اذه « وتفيظوو وِيلِرْنَم ْنِمَو هلئاق ةَرذق نم ربكأ ريع اذنه : هيم 1 يح 7 e © e اک يم هے ل نس مس[

 ىَلَع دهاش فلآ لب ٠ « يجو هْيَدَيَو هِناَسِل ْيِف ادهش لمحي ال ْيِذَلَأ نم ! ٍبِئاَنلَأ ةَّرْضَح

 بقا بحاَص نيَو اَهَتْيَب  َةَلْقَمُم : َلاَقُيَو . ةّصقاَر نداخب هنأ انْملع اَيْوُرلأ ٰيفو . . . تالا ع “وم ےس و ا تو هم رس 5 وک ا ا e ا 5
 . ٌةَسَقاَنُم نيكشمل تولا نسو ص



 AA4 يعنارلأ قداص ىفطصم

 َةَطْمَل يف ءاَبْلآَو نونا نأ بالا َةَرضَح اَي اتت امرهم َنْوُكَي نأ ُبِجَي . . ِةَدِحاَو ةَ

 ۾ ي طفل ين الو نزلا ريخ ع (بئاث)

 فذ ال را اجلا ٍفاَصْوَأ نم انف ن نأ ةعيرجلا هذا نف نری ام

 . قاتلا طك أكل 2 كلَ نم َرْعضَأ الَو «َرْوُجُف الو ضع كنه اَلَو بس الو

 ‹ ةّيضَقْلا هذلَه يف هقلح ٌتفِجَيَسَو « ِءاَم سأك بئاّنلأ ةَرضَح َماَمْأ ْئَرَأ ال : ةَيِماَحُمْل i> ه0 . 2 ص َ ET م 1 م 1 2 2 ٣

 . (كجض) . . سأكب يل رمت ةَمكَْمْلآ لعل
2 

 ۽ صفري صقر نم لعق مآ « ةَصِاَر قي ! َنْيِراَسَْسُمْلا ِتاّرضح اَي : ٌُبئاّنلأ

 ْنِم قذص َوْه اًهُبْذَك « ِءاَسْنلَآَك ال ةَأَرْمأ .. بايت ان لک ف رع لب « اباي سبلت ال

 . ِناَيْوْلطَم ِناكيْؤبخَم ِناَيْذَع ناكر ناار < امال ؟ اًذاَمِل ٠ اًهنتفش

 رم

 يف الجرو لَمَعْلا يف ةََرمآ ةَفّرجْلا اَهْنلَعَج « ٍءاَسّنلآك ال 5

 يف نوي ْدَقَو « يكمل "”ٍتطَقَس لمح ّيأ َتْحَ

 .ٍةَمَطَع ثاَذ : باَقْلألآ باَحْص ضب يَ ر لاڏ لَ

 ؛ اَهِيِهَنْسَي مَعَ ٠ اْيهَتْشَيَو نِطاَبْلآ هلقَع ٰيِف اَهْعَّضَي يأ « َةّصِقاَر بحب : بالا

 لاا لقال ْىَلَع وأ ةَمْيرَجْلا رخت - دتیعاو نم . لآ ربيغتبو ١ نِطاَبلا هِلْفَع

 ُب ال ؟ َةَّصقاَر ّنَّشْعَي ْنَمِل هم ار نب لَه ؟ َنياَمعْسْملا ٍتاَرَصَح اي يال الآ ُْتْيَّصلَأَو

 يمَدَق تحت نكت [ ٍتِشاَعْلا ] ٍلُجَرلأ ةَماَرك نإ : اوُلْوُفَي ملأ ؟ ٌبُحْلَأ يف ٍةَماَرَك نم لَم

 ! اَهِيلمَت اهب ُحَسْمَت ِةَئْشَحْلا ةَحَسْمِمْلاَك ةَقْوْشْعَمْلا َِأْرَمْل

 معَ َلَمْعَيِل ٍقِشاَعْلا مسجل ل ي ناطيش وه لب « َةَرْكَف سيَ ُهَّنِإ ؟ تحل َوُه ام ؟ ُتْحْلَ
 ر يس

 1 ل ها 7

 . وغْيه وتكفل ةَمِلَكْلا هلله )١(



 A۹۰ ١ ملَقلا يخو «

 َجِراَخَمَو لخادم بحل نم هب يذلا وه ناَسْنإال ُيِناَوْيَحْلأ ُبْيكَرَّتلآ اَذَمَو يح ةادًأبهلاَمَعأ

 كنا ام مْيظَعَو « ِْيَلعِوِبلَف ةياتجب نْيِكْسِمْلا ٍبْلَقْلا ٌبِحاَص يصر لَه « هيشج ٰيف ِنْيِطاَيْشلِ

 مي َيِضوَأعيّصلا قلا تفز زي ملن ةصقاَر هقشعب يضر لَه ؟ ةيماَلآهقالخأ نم 0

 ةبوَقعلِل ُبِجْوُمْلآَوُه ئَضَرلأ َنِم ُعِناَمْلاَو ؛ ٌعِناَمِوِسْفَت يف ُمْوُقَياَمهْيَلِك ئَلعَف .

 ِنْوْناَقْلَأ ٰيف امك ٍةَحْنُج ىلإ اَمُدُرَيق ة يانج كثي ئضّرلأ ّنِم اًرْدَق ّنكلَلَو : َةَيِماَحْمْل

 اَهُلُكبَعقاَوُرْيغ ةَمِيِرَجْلاَف « ملكي بلم ريغ ئَضْرلآ ماد املأ حرش ٌرَدَقْدَقَو « يزيِلكْنإلآ .

 رشم للا طك زج نم لت اع : بالا ٠ ُتاَئَسَح » ٍةقْيِرَط ْىَلَع
 َنْيَرَقُمْلا تاس راَربألا ٠  0ارسلا َمّرَق دَقَو « ةو ٍةَمَصلَآب ال عق ةاَوْلأب اته ۾ ةَرْبعْلاَو ؛

 ةو ٍدندْشَت يف ايس اًناَيْحَأ نوب ذق ةر ٠ هلم يف هيما دناشق نم م دب الف

 ةَبْرَص 74١ َْلِإ ۲۳۰ ْنِم ٌداَوَمْلاب لب ِتاَيْوَقُع ۰ َّداَمْلاِب مُكَُحْلَ ُتْلْطَأ ال . ةّيضقلا

 ٌةَدَحاَو

 ِءْيِرَبْلا هبحاَصِل ٌةَبْوُقُع هتبوقعو ُبْلَق اَذنَه نأ تْيِسَن ذَق : ةَيِماَحْمْل

 يثاب باقل َّنِم ْيَلَع قش اَدئَمَو « َلاَمَجْلا هِناَمْرحِب ُهَبَفِع ُبْنْطَأ نإ : بالا

 . َنْيئاَلتَو َنْيِرْشِعب

 ؟ ٍناَمْرِحْلأ اذئهب محلا ذيل هع ةقِيِرَطلَأ ّيِه اَمَو : سنا

 اًمَتْيَسلَأبَو ٠ لمَن اهلك ح ٍراَسَمْلَابَو 2 قلعت اهلك صقاَرَمْلاِب ُةَمَكْحَمْلا رمان : تال

 اَمّنلأ

O1 Un 5 o1 

00 

0 

 َرياَجَعْلا الإ ِءاَسّنلأ ْىَلَع ززذا عبر کو لت الو هلم ری لام لا لک

 « تكلا َو فحصل ٰيف لاَمَجْلأ رَوُص ُرْشَن ُعَتْمُيَو « ِتاَمْيِمّدلأَو

 ا ةياتنإلا بقا مک الضإل دل ت هش الإ ُبِجَي : ةّدحاَو ٍةَمِلَك يف لف : ٌةَيِماَحُمْل

e 3 e 

 . . َرُه اَعَأَو : اهل َلاَقَو ةّيماَحْمْلا ىلإ ٌنِئئَدلأ تَقَتلاَف « ُبِئياَنلَآ َسسَلَجَو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 . [ىلاعت هللا مهمحر نونلا يذلو 2 زارخلا ديعس يبألو « دينجلل لوقلا اذه بسني] )۱(



 441 يعفارلأ قداص ىفطصم

 كاي محزن سارا انار 8 ةَواَحُملا تف هَقَوَو :٠ نيكولا بلقلابِحاَصَ

 . بقل ER ةبيجَحأ EIR لآ

 اَدَهِلَف اش شر ْوَأ اَنَع تقطن ْوَلَف < « اَهاَلك ْنَع عادي اَُهْجَوَر ٠ اَهِمالَكي عفاَدت تاکو

 : نيغَألَاِب زز وم ِنْيَباَوّصلَأ َدَحَأ نال « ٌباَوَص اَذنَهَلَو تاو

 تشي اك وولاة ةباَحُملا ثْزَص ائ ميو عتشم اال بیلا ترص نا

 شعب ام ةيحات نم سئل ُاّقَلَتَتَو « كردي ام ةّيحاَت نم يه يقل ؛ ٌقاَذْيَو سحر ُمَهْفْيَو

 . وخل اهي نةك رُو « هاو اتن نب نيَيققحب لمم ر

3% 3# 34 

 نف تر هضم اهيا نم تراك تأت
 ف 3 ةَرْيْغَص ر د ایسا نم

 ! َمَّلَكَتَأ

ef 21ضال لو <  eك4 يك 2  ° Te f ort earl 

 یف ن ار هرعج )ل راف كس ر م 7 2

 ! ءاَفّدلأ ةغل ثلككت اذإ اهماهتآ ىلع يشت َهَباَيَتلَأ نإ . . . اًهِتاَوَحَأَو

 ةنسلا « م۱۹۳۷ رحلآلا نوناك /رياني 18 = ه1708١ ةنس ةدعقلا وذ © « 186 : ددعلا «ةلاسرلا» (#)

 . ۸٩١-۸۷ : تاحفصلا ء ةسماخلا



A4۲وّلَقلا يَ و  

 م ر ےہ ورو

ريل ةييحفلا أ َْوُكَت نأ ٌيِنوناَمْلا راَقَوْلا نم : بالا
 .ةَمك 2 ماما ةئاَذَج و ا 

 . (ٌكحض) ؟ ... هب دل أب اًرْوُجَع اَهَلَعجَت نأ در : ةيِماَحُمْل

 مم

 « ةقضاَع ةحاَمح نف صقار ليا نف ٠ ياك فز نف اکنامک : بئل

 ! رشک اذل بح رق ْيِف « ةَيِماَحُم ِءاَكَذ يف

 اَهَتِكْنَلَو « ةأَْمْلا ةَعيبَط ¿ نَوَ ةآزملا نكن مل ! َنِراَشتْسُمْلآ ٍتاَوْضَح اي : ةَيِماَحْمْل

 ٍلاَمَجْآ ري أ ر ا نل باتل َنِم اَهْنَع ُباَرَجْلأ ناک ةَملَك . عقلا يف لوألا ُهَمِلَكْل
 . يِتْعُل هَل تلت اذِإ هما را ىلع يشح ذَقَل ىت « ِهِرطَخَو

 :٠ ر ُةاَضّقْلأ
 ةَيِماَحْحْل َّنِإَف ؛ َراَقَوْل ْمَعَن « َراَقَوْلا ؛ َيِنْوُناَقْلا َراَكَوْلا ُتْبَلَط نأ ىَلَع دِزَأ مل : بتال ص 5

 رس

 . ٌةَمْلَكَتم ال لكم ىه « ٍةَمَكْحَمْل َماَمَأ

 . (ٌكلحض) . ردع اَمِرْوهظ نم عم ِةَدقُم ةيخِلب ا : : ةيواحُمْل
 نْوناَق ؛ دلدار ٌُدهاَوش هّنم عر ر رخآ اونا ةّيضقلأ هذلهل نإ 0 بئاّنلأ ة شح رضح اي لَك

f 2ل 1 ل  

 تبث أ تيم َنَعَأ وأ « ٌُتْضَقَرَل صقر ا نأ عقلا يناضل ول « ٍلْجّرلِل ةأرَملَأ رخس

 ٌماَعْلا بئاَنلَأ ْيِف ِءْيَش نوا ن ٍلاَمَجْلَآ رَ
 ريس ا و

 ! ٌيَتْحَأ انا . . . ةَمَكْحَمْلا فطاّوَحل ًءاَحْبِإ َناَكَل ءْيَش : ادلع نم تتحول : بئل

 ؛ ِنْيَلَدَع ُكْدَعْل ْنْوَكَي بحل اَياَضَق يفق « تش اَم حا : ٌةَيِماَحْمْل

 َكِنوُناَقِب تنا مُكَحَت نأ مناقب ْمَكَح ْدَق راَرطضالآ

 . ِنْوناَقْلآ يِ ٌةَدَُح يه لب ٠ ّيَيَدْيَس اي لينه يف ةَدقَع تسل دفعا هذ : ُبِئاَنلَأ

 ذِإ

 ما. ا

 ءال يضف يه لب ٠ ْيِدْيَس اي راد ِءالْخإ َةّيِضَق تسيل ةيِضَقلا هذَمَو : ُةَيِماَحُمْل
 ! للق

8 
 و
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 ! ٌعْوضْوَمْلا , ٌعْوضْوَمْلا : نشير

 اذه « ٌةَءاَرَبْلا ِتَبَجَو ئيئاتجلا ُدْضَقْلا ىفْ اذ ! َنْيِراَشَتْسُمْلا ٍتاَرَّضَح اي : ٌةَيِماَحُمْل

 ؟ نين يل رج نف يورو لل وم اق ٠ يلع الج أن
 . ٍةَّصِقاَر بح لوا : ُبْئاَل

 هنأ اَهَفِرْمَ ناب ةَرْيِدَج َرْيَغ اًهاَنْعَم يف اَهْرْبَم ؟ ُفْصَوْل اًذنَم اًمِئاَد ! يآ : ٌةَيِماَحُمْل

 ٍتاَرَضَح ا اك ؟ ام لَ هل اهب ناب ةريدج اهيل يف ثق عيت ج

 هنأ اذنه ئئْمَمو « اياباي نهر انآ كلَ تنمو «ُنِتَتَو قررت ةصقاَر هَ ! ةاَضقْلأ
 ىَلَع ِهيِحاَص ْنِم اَمُهاَلِكَو هَل ٌةَضْرعَتم يهو اهلي ْمَل االق . ُمَقَْت يآ ةي ةَعِضاَح
 ْرْيِدَج َره امك َيِنوناَمْلا ُمكِباَجْعِإ اًقْيَمَح اذه سيلا ؟ ٍقْوَّشلآ ٍفاَضْوَأ رخآ َيِفَو « ةَياَّتلَ

 اَمَو اَهَّنْوُد لوي ب يلا اَمَه « رف َةَرْهَش ُتْحْلأ اده نكي مَل ْنِإَو ؟ ٍلْفَعْلاَو ٍنْيَدلَأ باَجْعِإي
 ؟ . . . اَهَجَوَرَتَي نأ ُهْعَنْمَي نأ ةُعَتْمَي

 . َنْوُمَسَبي هاَضْقل
 ةَياَهَنلا ْىَلَع ةَقَقاَرْلا اًهيجِصْخَش ىلإ ْتَذَقَتْنََو « ةيماَحُم اهن َُيِناَحُمْلا ِتَيِسَن : ُبْئاَل

 . ٍةَصِقاَرلا عضم « ٍعْوْضْوَمْلآ ىلإ عجزت نأ وجاف . . . قوقل ٍفاَضْوَأ رخآ يف
 عجل ْيِدْيَأ يف ةريسألا ةيكلملا هذه يه ْنَم ٠ . اياز اًمِئاَد ! وآ : ةَيِماَحْمْل

 دج ال لَآ ةَِئاَجْلا يه تَسِبَلَأ « ةَرْوُهْفَم َلِئاَضَف َةَعْوُمْجم َةَعْوُمُجَم ْثَسِيَلَأ ؟ رارطضالاَو ٍةَجاَحْلَأَو

 ٍرْمَمْلاِب ؟ اًذاَمِب ْنكدَلَو ‹ ْثطَقَس اَهَّنِإ « تلر لمعت ؟ ملا مخل الإ َنْيِرِجاَفْلا نم

 يف ِةَمْحَرلَو ٍلْدَعْلأ ٍرَمَقَو ! اَهَكَرتَو اَهَعَدَح ساق ٍلُجَو ين ِةَمْذلَأَو ٍريِمْصلأ رق 59

 ! َنوُدوُجْوَم اَهَلْهَأَو ء هالا 2 ةَمِيتبْلل ِةَمْحَولَلاَي !اَهَلَمْمَأَو اَهَلَذَح ٍدساَف عاَمِيْجَأ

 ! الرح سانلار < سالا ىم ةَمْطَقنُمْلأَر

 ٌلَعْجَتك ْتَءاَشاَم سعت َةَمِلاَطلآ ةايحلا َنْرْعَدَت مث « ُبِجَي اَلَو ُبِجَي : َنْوُلوُفَت

 ْيِف ْعْيْضَي ْنَم نم لص نرم « تجب ال ام ىلإ بِ ُبِجَي ام ٌبِلَقَتَو «٠ يعبي يذلا وه يغب دش ال ام
 و

 رم ُهوُمْْحَصآَف هئم ْمُكَيديَأ ْمْتْضْقَتَو ؛ كسب كأس : هَل ملف , ٍطاليخالآ اذنه
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 ٌتاَبيَسُم كَل جَرْخُت « ٍدِساَقْلا عاَمِيْجالا اَذلَم يف باَبسألآ َءاَجّنَأ اَوُرْيَغ ! ُمْوَق ای ْمَكَحَيَو

 . ةّدس د ییا

 « ةَعرينم اهنا رهظتو هب ةعبات َيِهَف <  اَهِسْفَن ٍلاَمْعَأ ْنِم ال ٍلْجَرلَأ لامعا ن ْنِم ُهأْرَمْلا تأ

 امل عاميجالا اَهُمِلطَ « ةر املاك رهط اهنزك نيو ؛ ينوي ةئنوطلا مل رم كق
 فاس ْنِم الإ ْتَماَج اَمَو « ٌةَطَقاَسَو ٌةلِفاَس : ُلاَقْيَو « ةَمبِرَجْلاب اَهَدخ و اهي َرَخآ
 ! ٍطقاَسَر

 ر

 لتقل ٌدّيرَت ىه ّيِهأ ؟ نصل ي ساقلا ىلع ة َراَجحْلاِب مجول ةع ةعْيرشلآ ِتَبَجْوَأ اًذاَمل '

 ٌةَمْكِحْل اهو < اذه ني أباد ربت کنش تلا ن الك ؟ ةقثنلاو تل

 ! هَتَراَجِحب مجري وم وهف ايب مَدَه قساَقلأ اذه نإ : ةبيجَحلا ةيم ماسلا

 ةرشألآ راد رجح ُمَقََت نأ ُبِجَي راجل لَك « ٍةَعِبَطلا َةَعْيِرَش اي ِكاَمْسَأَو ِكَّلَجَأ ام
 . ّمَدَهْنَأ اذ

 حالضإلا ِتاَمِلَك مُكِيتسْلا يف ْمُتْدَجَوَل امالا مترك ْوَلَو « ةتيكشملآ رون

 هَ | ادم تعم ُلَهَق ؛ ٍقْرَرلأ ىلإ اَهِتلْْدَرب ىَعْسَت اهن ؛ ِراَعْلآَو ُمذلأ ِتاَمِلك ال ٍةَمْحَرلاَو

 تعم هس هْسْفَت َرْه نبأ ْنِكنَلَو « رْوُجُفْلا تم كلذ َنِإ « معَ ؟ ؟ اتو یوق يت ا

 ؟ سال اهيا ٍتْوُقْل
 سوس مد“ ل

 ! ٌعْوْضْوَمْلأ ٌعْوضْوَمْلا : -ُيَئْيَع ٌحَسْمَيَوُهَو  ُسْيِئَرلَ

 ْنِم ُمَقاَوْلآ وه ام ؟ ٍنْيِكْسِمْلآ َيِبلَق ِةَميِرَج ٰيف ُيِدْرْجُْوْلا لغفل َرُه ام : ٌةَيِماَحُمْل

 ٍلَمْجَأَوِرهْطَأ لإ اَاَنْعَم ْنَع ريع ْيِماَسَت يف باشل هست لل اهْبِحاَص ُبِرْضَي ِةَمِنِرج
 نم يِنيِد ٍلَمَع ىَلإ َراَص دَق ٍرمأ ئلَع بق ُْتَقاَعُي ُنْوناَمْلا ناك نإ ُنْوْناَقْلا َسْسل ؟ اًهاَنْعَم ْنِم
 ! ٍةَلْيضَمْلا ٍلاَمْعَ

 ؟ َةّصقاَر ُبِحْيّنأب رْوْعُش ْنِم ُلَجْخَي الآ : ُبِئاَنل
TTر ق ر 2 هاو 2 0-2 5 "ابي بمر  

 ٰيف ِةَمَظَع نم ُلَجْخَيَأ ؟ ِهرْوُعَش ّنَف ْنِم ْمأ هرْوُعَش ٍلاَمَج ْنِمَأ ؟ ُلَجْخَي مِم : َةَيِماَحُمْل

 ؟ ٍدْجَمْلاَو ٍرْضَنلأ ُلاَمْعَأ اَهُسْفَن يهر بْرَحْلآ ٍلاَمْعَأ نِم لطب ْلَجْخَيَأ ؟ ِلاَمَك يف ومس
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as ُأَو تبحاص َلاَمَج ْمُكَل فص ْنَأ َنيِراَشَتْسُمْلا ٍتاَرَضَح اَي ن n 
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 ركّسلا ىلع ْمُكاَحُب ْيِذْلاَف « َنْيراَفَتْسُمْلا ِتاَرَضَح اي اَنْيَلَع ُنَجاَمَتس اَهَّنِإ : بالا

 . ٌةَجاَجْرلأ ُهَعَمَو ةمكشملا لَ
 1 يدل"

5 

 . ةّداَتْسُألا َةَرْضَح اَي ٍلاَمْعَأ لإ مالكا ٍةمَجْرَت نم علا ادم ىلإ ةجاَح ال. : سيئول

 َنْيِعْضُمْلا وأ اهب َنيملَكَتمْلا تايب ْأَطَخ ٌةَمَجْرَتُم ُظاَفْلأل نوت ام ارییک : ٌةَيِماَحُمْل

 اهني يهو « رْوْجُفْلا ىتْعَم ةَلماَح راكفألآ نم رف ىلإ يه ن ذق اليم حلا ةَمِلَكَف ؛ ؛ اهبل

 ملك تمم فل ادله نم وخت نَلَعَو ؛ امس نِ وب ىلإ ةلياَح َرخآ رف ىلإ غبت

 ّنِم ِةَقِيِفَحْل َيِناَعَمْلأ ُةَحاَبِ 0 ةِِنَدَم يف ُلْصَألآَف ؛ َنْييَبْمْرألَو َنْييِقْرَّتلآ َدْنِع باَجِحْل

 « َِرَشَعْلا مفر ُرْيَغ ٍدحاَوْلآ مفر نِ : َنْوُلْوُقي . . . ٍةلَراَمُم مار ةأرمْل ُماَرْكِإَو ..

 ل نيب رقما رش اق« رفطلا د یی اک رسل جف وزع يح نة

 ناك ْمَرَج ال ٠ اهتقيقَح ف ةَأَْمْل ُراَرْفَِو ةا ُماَريْلآ ْمِهِيِنَدَم نِف ْلْضَألآَف َنْوُيِقْرَّشلأ ا

 ةمْحَدلَآَو َوْسَقْلْاَو « ُلْدَعْلَأَو ُداَدِيتْسالَأ : ِنْيضقاَنتُمْلا نْييَتعَمْلاِب َكاَنْهَو اته ُباَّجحلأ

a 

| 

"r 

 ْتْلَقْلا ىَرَي ام « . نراتتنشلا بارع ايلا يرتب , مفرش ْيِذّلَأَو ال : ةَيِماَحُمْلَ

 « ّنَقْلا ٍتاَعْوَض م لكك يتلا مق اهمه وه ولالا ميغ الإ جيب ْيِف ُنْيِكْسمْل م

 ٍراَرْسَأ نم ارس ٌرِعاَّشلا ّسسَحَأ نأ « اف ْيَلِإ ْتَقَرَعت ٍلاَمجْلآ ةقيِقَح نأ لإ اهو ةَ امو

2 

 ؟ َمِئَأَو َمَرْجَأ : دلك , اهرظاتم نم رظنم نف ٠ يبطل

 : نولو ب ذَك « ّنَمْلآ اذه ْنِم هب یف و ب ام َٰلَع ناي نأ هَليَسَو « ٍراَكفأ د ٌتْلَق اذه

 يذلا اَم ْنِكَلَو « اًهْنِم طْغُيْلَو ٍةعيَطلآ َنِم ْذْحَْيلَف ةًأرَملأ ٍلاَمَج َر ريَ اَلاَمَج ٍةَعيبَطلا يف نإ



 «مْلَعْلا يخَو» ۸4٦

 ٍبَقْلا نِ اِيَ ةر يه اتو ؟ بلآ نِ اذا ا

 وأ « ٌّبْحلا يف َملألأ ر ةكاَرْذإي لتي َوُه أ : ولس ْنِكَلَو « تدعو ملأتي هنإ : نولؤقت ر و اک ر

 . ؟ رسا رِيَحْلأ يف يقتل َراَرْسَأَو ةَقيمَحْلآ ةَوْسَق مكاَرْدِإ

 ! ةعْيبطلأ ييي

 رو « ٌمَهْلآ َنِم ريك ْمَه : ِنْيَفَرَطلا ِدَحَأ يف الإ اتيا نونو ال بولما ءار نِ
52 
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 لإ لِدتعُملَا و ا نکي ال 7 يذل طَسَوْل عضْوَم اوز راجت اْوُهشَع اًدِإَف ٠ , حَرفلآ نم م را

 . ةد دعم ٌحاَرْفَأ الو ةَلَِتْحُم ٍدَمْعُم ْمالآ مهل َسِيَلَف اَذنَه ْنِمَو « ويف

 ى رە 3ن و وو
 هذه ْنِم َةَراَتْحُم الإ نوت ال اهب ياف « وْيَلِإ ةيح ةَيحْوْمْلأ ةَرْدَعْلا نم رام ٌبْلَق ادله

 3 نْيَئَرْدُم ءم مْيظَع ثا عاَدْبِإل ٍلاَمَجْل : يف نق اذهب تخ « يخول كلل ر اتخأ َةَرذَقْلَ
5 

 3 رور رع وقو ٥ ےہ

 ماكنا ب : مقا ةقييحلأ لاق ء وست ىلع همر بَل اذه بح نإ م نو

 . ةَمِيِرَج ِةَمِ ٍةَمِيِرَجْلا هذه

 لَو َرهظَأ ال الو نبأ نيل“ e E سا
a 

 ق ا اًمُهْنم م يت ةَقْوُشْعَمْل ا هذنَهَو َقْشاَعْلآ اذل َّنإ : لوق ْنِم عضو

E 3 7 

 9 ميف َيأَدلأ اَُلَواَدَيِل مِهِيقْرُغ ىلإ ةاضقلا َفَرَصْنآَو : ٍنْيِكْسِمْلا ٍبلَقلآ ُبِحاَص لاق

 و

SEرلاَج انآ اَذإَف « مرفأ تضف ٠ اَهْيلِإ ين ْْوُعْدَت ُةَلْيِمَجْل ةيِماَحْمْلا يل ْتآَم و وب َنْوُمْكْحَي ن ص * 

 . مولا نم ُتْهَبْنأ دقو

3 

e و 4 2 “e ”ها pa سارا #8 2 ماحب ع (A7 

 باتك ْنِم خّسن مح ةّيضقلا هذله يف مكخلا ةباتك نسخي نمل (ةزئاج) ١ ىَحَو

a ص 0 

 نيو ء نیلا بلتل) يت نو یا شي لست لأ ثاني فلولا نإ د :ْتْلُق) 0)
 ُتْوَمْلأ هلاغ دق اًهَهَمَو لَو اًْيِضاَق نأل « اًهِف اَهِيَف ف ْلَصْفُي مل ةيضَقل م هلأ وذم يف مكخلأ ةقياتم

 . ( دَمْكَح محو يار یر نأ لبق
e Cr س 

95 
9 
 و



 AY يعفارلأ قداص 3

 رخآلا ِنوُناك /زياتي ِرْهَش ٍرخآ َلإ) ُدِعْوَمْلآَو (اطْنَط َلِإ اًيشآب) تالاَمَملأ ُلَسْرَُو ' مقل
 0١ هتبحاصو ِنْيِكْسِمْلا ٍبلَقْلآ ُبِحاَص ْمُهْنِمَو ٠ َنْيِمكَحمْلأ / ئضر ُطْرَّشلَأَو (ادنَه

 طنط
 يعفارلا قداص ىفطصم

 ء م ۱۹۳۷ راذآ /سرام ١ = ه ۱۳۵۵ ةنس ةجحلا وذ ۱۸ 19١ ١ : ددعلا 0 ةلاسرلا » يف َءاَج] )١(

 يف اتك نيب ايفل « نيكنملا بقا ٠ يضف يف محلا : ٠۲۸ : ةحفصلا « ةسماخلا ةنسلا

 لعن مث « (ةباتكلا ْناَسْحِإ) رهو ٠ اَتْطْرَش هيف ىقحتي ام رايتخال ةجَللآ ْمَِتْجَنَسَو ةيضَقلا هذه

 . [ُيِعِفاَرلأ . اهّمكَح



 عر

 یر ی رج
 یوزر ند لش ؛ مَلقْلا يو » ۸۹۸

C0 و 1 2 2 50 

 نب قل ل بح نع تكي اَم ل
 رخآلا ِهْجَو

 اًرْسَأب نكَلَو « اقلب هرعت ال ِنيعْلآ نم نيم فرع امو

 . ُهَدَخ و تا ٍننجَمْل ٍنْوُنُجَك « قِشاَمْلا مد ف ُرَمَسَمْملآ ُلِلَْلاَو

 ووا ا تتت الام « وعر نبذ اقتنملال ناس و نحل بل َُعَصو

 لإ ٌرْظْنَي اَمِهِدَحَأ ِهْجَو ةَيْوُر ْنِم ُمَهْفُي ام ضْعَب 1 فعدم

 ! ِناَنَمَّشلأ ُهَقْوَذَت اَم اَهْيَلِإ لقي ْنَل < ملأ عض و اَهاَنْعَم ْيِيَّلأ ةَلبَْلآ ةَمِلَكَو

 نا 2 0

 . نمل يف ٌولْسلآ مويا اِ إ نَمَرلأ يف يهني ال « ٌدْوُدْمَم ٌمْوَي ٌبْحْلآ ٌمْوَيَو

 ل تا تيل نيَو نيب لصفَي َدَح اًوُعَتْصَي نآ ُوَلَحْلآ ْمْيِطتْسَي ُلَهَف
 3 مو )0 ِةَعْفْتَمْلَاَو ةَحْيصَتلآ ةَّداَم ْنِم َناَوْلُسلآ اًوُعَنَص 2 مُهْبَهَو

1 
 ڪک 3 5 1 3 E 3 : 4 يع 0 :

2 ١# e 

 « م 1۹۳۷ رخآلا نوناك /رياني ۲۵ = ه ۱۳۵۵ ةنس ةدعقلا وذ ۱۸٦ ٠ ١7 : ددعلا « ةلاسرلا )*( ١

 . ٠۲١-1۲۷ : تاحفصلا « ةسماخلا ةنسلا

 ِكِلَمْلا ٍبْلَق , (مظخألا ٍنْيِكْسِمْلا ْلَقْلأ) ةئداَح يف ةباتكلأ نَع « ٍنْيِكْسِمْلا ٍبْلَقْلا » تالاق اتتلغش (1)
 . ٌَنداَحْل ِتَعَكَو اَمَدْنِع BW د راَوذِإ

 ٠۱۹۳۷ س ْيِف ةَيناطْيِرَْلا ةّيرْوْطاَربْمَألا شرع ْنَع ع هع ْدراَوْدِإ ِكِلَمْلا يلح ةَبداَحَو : ْتْلُق )
 . ( ٌةَرْوهْشَم ةعئاد - ةأرمأ لجأ نم ق



 ۸4۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

2a2 مج 
 ّلك رخل مْسِجْلِل الماَح ٍلْيمَجْلا منجا ُراَهْظإ الإ حلا َوُه اَمَر لك ١

OT i a Az؟ ساَسْخِإلاب اَهُؤَلَْي ال يآ فلاب فلا ُنّلَعَت الإ ٌتَحْلآ وه ام مر 2  

 ؟اَهَدْحَو ٍسْمَّشلأ نم ٍسْمَّشلأ روك ةاَيَحْلآ ةر يذل رر قارش الإ تْحْلآَوُهاَمَو

 َرْوُثلآ َكِلَذَو « َسساَسْحِإلآَو « َراَرْسَألآ ْيِرَتْسَي اَم اَينُدلأ ِكْلْمَو ايندا بَمَذ يف ْلَمَر

 . ؟ حلا

 ؟ حلا رهن ال ٌتْحْلآ َرُهاَمَق
 ع

# # H# 

 ؟ لقعلل لقع هَ رذُب هقشاَع نأ الإ « ٍقْوُشْعَمْلآ ٍلاَمَجْلآ يف ٌدّسلآ ادله َوُه 2

 ؟ ِبْلَقْلل ٌبْلَ ُهَنأَك طلسم ٍلاَمَج ْيِف رز ث ُراَصِحْنأ الإ كاَرْدإلآ ادم وه اَمَو

 ؟ وول ٌحْوُر هاك بْوُبْحَمْلآ روه ال « ٍناَسْنِإ ىلع ِناَسْنِِب ُطّلَستمْلا ُلاَمَجْلآ َوُماَمَو

 مطَقْنَيَو ةّلأسَمْلا فق اَنُه ... ؟ هاوس نؤُد ٍبْوُيْحَمْلا ٌبُح ْيِف وسلا َوُهاَم ْنِكَلَو

 ا
 3 ل ك

 . (ِتْنأَو اَنأ) ٌةيِناَدْحَو اتال « ِةَيناَدَحَوْلا ٌرسك فخ

 تك 2 7

 ٍةَمِرَهْلا ماَظِعْلاَك َمْوَيْلآ ةًيناَحْوْولاَو « ةّداَمْل اين اينُدلا ٍتَحَبْصَأ : اَوُناََق ء بحل اسقا

 . َّقشاَعْلا مخّللا يسكت ال

 . يجر الو

 ُهَل َدْوُجُو ال يحوز َلَمَعْلاَو ‹ ِتالآلا ُدْضَع َرْضَحْلا َّنِإ : اَوْئاَمَك ؛ بحل ارقا

 . ِةَلآلآ َمَماَلَو لالا

6 
Ê 

Hr r 4 e 7 رە 2 . a . . ٌقِلاَخْلآ ُهَمَنَص اَمُك اًمئاد ُبْلَقْلا ىَقْبَيَو « َءاَش ام ناَسْنإل عَلَی ال : تحل َلاَق ٠ 



 . .؟ُتْحْلأ دَر اًذاَمِبَق ؛ُهاَجْلآَو ل ُلاَمْلآ :ِناَيوَْلآَو نيد لَو تحل :نافيعضلا :اَوُلاَقَو

 e : هد = ەر ا ساس
 نازيم يف اَهْيَلِ عضوو ؛ Misses 52:0م501 نوُسبُْمس رسم ٰيف هّيناحور ةَولؤلب ءاج 1

 ةّيئاطْيرَب رب ِكِلَم » Edward 1 يأ َدْراَرْذِإ جات : ماعلا ْيِف جات مَا ٠ هاَجْلَأَو ِلاَمْلَ

 ا دنهل ِرْوُطاَرَبمأ - كلَمَو ابان يطيب تاكاتا ةا ْىَمظْحْلَ

 . بقل َنِم ِنييِْمَمْلا فَعضَأ ا هف اَمَو جاس َمَجَرَف « ةياَمْلاَو ةيياحزْولأ ٍتَسَفاَنَتَ
 ص

5 
 5 ر م رع 2

 : واحضر ل قتل رک یان ين نونا بتنا لت ع شا لق

3# a 3 

 . نْيتَرَم ُةَقَلَطُمْلا « لاّمَج فصتب ةلّيمجلا كلت « Misses Sampson نوّسيمس زسم سم م د 2 8 3~ روف ت 1 4 ٠

 ! ٌتُْحْلَأ ُراَيَخَأ وه اذله

 ره اذله ؛ نيم ْتَجَوَرَت ولو اهيل ءاَرْذَع يه وَ ْوُشْعَم لکو ؛ ةقوشعَملا 0 هوس اه < 00 5 نما ىلا 00 ر
 و 7 وم

1 

 2 2ے هم ,asl حمر يسم قم ير ا سو 07

 ! ٌبُْحْلَ

 ةَملظ ىف رولو « شحؤتْسُمْلا لمل ُيئألاو  ةتوجَملا باًصغألل لَا اهو
 ! ٌبْحْلأ مكُح َوُه اذل ؛ ةباكلآ

 اًعلل ةّرتلكنإ ُكِلَم لوق اًهِلْجَأ ْنِمَو

 . . ثلا ْناَلْعِإ َرُه اذن « اهبحأ

#4 #% 

 د 3 üU ا را «
 ١ 1 "uk م ١

 کک .CG جا
- 

 ١ 0 .٠
f - 
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 ۶ٍ . حيذلا َنِم ىَنْعَم كلذف , همد نم اًهوذخأ ُهْنَع اهؤذخأ اذإ 2 م 2 077 ماو مو o ا

 . نقلا نم

 ؟ اَهِرْيَغ ىلإ ٌبَمْذَمْلا نوكه « هبلق يف يتَلآ ةَمْهللأ زذ يه اًَهرْيغ ْيِف َلَهَو

 ىتنم كلذ وقت نم اهون هور اإ



 ۹۱ يعنارلأ قداص ىفطصم

 ك م رر 7 هلو 0

 . ةاّيح هيف انْوَم تْوُمَي نأ هولا هَ 7

 ! ٌتُْحْلأ تورج وه اذنه . . . ٍلَقعب اَنْوُنَج َّنَجُب رج ؛ نأ هم َنْوُدْيرُي ْمُهَنأَكَ

27 2 3 

 عض و

 ئىَوَهْلا دْنَعَو < حج 1 8401 ْنوُسْبمس زسم َّدْنِعَو 3 ٌحَجح ِةَساَيّسلِلَو

 . ٌةَساَيَسلآ هلون ام اَذَهَف ؛ بعسل َنِم ةأَرْمآ « ٌةَقَلطُم ٌَأَرْنآ ‹ ةيكلمْلا ٠ جالا
 هر

 اًذَمَر ؛ ِتاَجْوَر ثالث ٌعاَتْمِإ اًهْيف ُهَل نوک ِنْيَتَرَم ْتَجَّوَرَ بلم ُةَأَرمَأ اًهّيكلَو

 ! ُتْحْلآ ُهُلْوَقَي ام
 2 2 م

 اذنه ؛ (ئدّيَس) ٌةَمِلَكَو ةَمِلاَحْلآ ٌةَراَشإْلاَو « ةَمِاَللأ ٌةَماَسِْبالاَو « ةَسَعاَلأ ٌةَظْسَّللَو

 . ٌلاَمَجْلأ ُهُلُوَقَي اَم
 امدالْوأ ِكْلِم ْيِف ةلَمَْألا ملاك وكي نأ ُكِلَمْلا باو « ٍةَسايسلا ىلع ُبحْل صن 2# يصد

¥ * e 

e 2ص # عر قلم 2 م ا یا 

 لولاك يناثلا نؤكيف « ٍلجَر نم افلخ الجر لقي شزعلا .
 سارع ير” خخ ر ةا ا اّ

 ا نمافلخ َرْمأ ُلَبقَي ال ُتْحْلَأَو

 ر لقا دسم دا يا را لاس لأ هذلَم ملال يِف ْتَراَطَ

 ! « ْيِدْعَب نم ْيِيرْدَو شرما
 . « ةَيفاَحَص هره هلك ملاَعْلآ ره ؛نالغإلا يف عارتخآ ِثَدخأب هفت ْنَع بحل لَو »

 تے

 . ُثحْلا . . . ٌتُحْلآ . . . ٌتْحْلَ

 ىعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 و هلع ۵ ثَّ الو «(ْيِدّيَس) :ِةَمِلَكب 1 00 Misses Sampson نوم زر باال 0(

 ُقلْنَت نح هه ةَمِطْللا درعا ةملَك نم قرأ الو مبا رم حل رأي نو .(ئِدْيَس) : ثّ الإ ْئْمَسُ

 . .مْوَيْلآاَمأ َنهِجاَوْزَأَمَم ٍقْرّشلأ ا هتَرِْرَعَو اَيَلَق ٍتْوَص يف ارل اهب
 ا



 e ت
 ی ورا نب ل « ملقلا يحَو١ 4

 فأ باتك ف يحول هب َلَرَت امم ةيآ ىلإ َنُهْنِم ةَدِحاَو لك ثبَسَتلال َنْبَسَلا ول ُتاَمِلَك
 دِ » : ةّيآلأ هذلَه ىلإ ْيِمَتْنَي ِةَعِماَجْل ابق يلا ميت بط

 . 177 : ةيآلا /بازحألا ةروس 701 سج لأ مکن

 کومل رهطأ مڪلڌ » : ةيآلآ هذه ىلإ م عجز ِتاَّيتَْلأَو نابل َنْيَب ٍلْصَمْل ُتَلَظَو

 . [87 : ةيآلا /بازحألا ةروس ] ویر 3

 اذه # : َدَيآلأ َوُه ِمَّلَعَْملآ اًهباَبَش ْنِم ة أل هذنهل ٌينالخألا ٍلْثَمْلأ د داَجيإ ٌبلَطَو
 ي ر ارس ك

 :“Y]. ةبآلا /ةيثاجلا ةروس 45] محو يىدهو س سانلل ريكصب
3 

KIانه نم ادت ةَمٌدَعتْمْلأ ةَوْطَحْلأ نإ « قالخألآ َةَوَق « تابش اي قالخألا ةو يعم دور سلا 0 هز ايدي مكرم هي  . 

 3+ د 3#

 . هلك ٌيِمالْسِإلآُمَلاَعْل اَهَل ُقَفَصُي : ينل ٍتاَمِلَكْلا حبك ذل ؛ ةَعِماَجْلا باَبش ايشا مكاّيح ردو و e 2 سالك : قو يد

 « ةسماخلا ةنسلا « م 1977 راّذآ /سرام ۲۲ = ه 1801 ةنس مرحم 4 ۰ ۱۹۲ : ددعلا ؛ ةلاسرلا )( ١

 , ٤٤0 1(٤( : تاحفصلا

 لاذ ويف تؤش اَبَلَط - ايسا اَِاَدَمعَو ردم ىلإ ةقرطيلأ ةا ي ايك بلع حر 0(

 جوي حالضصإ َدْعَب الإ حالضإ ال ْذِإ « تالو ِناَجّشلَ ّنْيَب لصفْلاو عمال نيف ينل من لعمل

 وب رنو ةلِورلا وب براک حال وقالَ رفشَو محزم ةَوُف ني هل نكي ٿڪ « ضان ٠ باشلا
 ر

 م ص سوو
 مَمتجْملا يف ةيزالآ حالا مفت تصح ذق اعراب هک أ َّنَأ َّكَش الو » : اولا . « َةَلْيصَمْل

 . نايُِعْلأ ديس . ( ۱۹۳۷ َةَتَس راذآ /ْنسراَم َيِف كلَ تاکو : تْلُق )



 ۳ يعفارلأ قداص ىفطصم

 نيييشملا نع ِدِدَج لك نو « مالسإلا ىلع نيج ْءْيَش ايف َسْيَل ٌتاَمِلَك

 اهئ الإ ُدَجْوُي ال
 ٍلِماَوَعب ال رضتلا ئَرُقب ئَرْخُأ هرم ميرال دوت ْنَأ برت يتلا يحول وقل ُتاَمِلَ

 ةَمِيِرُهْل

 رحم اهن نؤحَيَسَف , اهلك مالا يف يف ُةَكرَح وه يلا رجالا بابا ْتاَمِلَك

 الَر َقْدّصلأ الر َرْبَصلا مّلَعُي ال ململ َنِإَف « ند ةقيفَح مْلِملأ ةفيقَح عم ُباَبَّشلآ ديرب

eM ug at Tah Telo0 2 يالا نالا دا  rلقعْلأ هعضي ال ٍبْعَّشلآ ْيِف يب أ نؤناقلا نإف « لَقَعْلأ ةّرق عَم سف ةّرق َنْوُدْيِرُي ا هعضت  

e oرل  
oص  

 مهعفن ؤملعت ام ةايحلا دئادش ضعب يف مهعفنَي مل اذإ تح <« ةدئيقعلا د نودي

 ةْوُدَقَتْعَأ ام

 ِتاَبِجاَوْلَ ِكاَرْذِإ ةَرْكف ىه اَهاَنْعَمِب ِتاَوَهَّشلأ ِكاَرْذِإ ةَركف نأل « َتِنْئَّدلأ َوُمّسلَأ َنْوُدِي ر

 اهاَنْعُم رغب

 7 لم ر رەھ 2 ھر 2 م 7 ص

 ةَرهاط َةَيِماَس ةدْيِدَجْلأ ةّمألا َدَلَوَت ىك « نْيَسْنِجْلا ّنِم ٌرهاطلا َيِماَّسلَأ َباَبّشلَأ نوير

 ده نم ادبت ةَمدقتملا ةوطخلا نإ ؛ قالخألآ ةر « ُباَبْش اي قالخألآ ةّرق هم سوس سس وم ل ا همي ل1242 a هدي كي[ 2

ê 72  

 يذلا نم اًولَمْهَأ ام رذقب ةّيِحْوُولأ ةَعاتملأ ةّرق ْنِم نْوُدَْفَي ْمُهّنَأ ُباَبَّشلآ ّنسَحَ

 ُفَرَّشلاَو « بذكلآ َنِم َةَعاَبَم ُقْدّصْلَف ؟ اًمِداَدَضَأ ْنَع ٍةَعاَنَمْل ُهَُّق الإ ُلِئاَصَمْلأ ىه اَمر



 ؛ مَلقْلآ يْحَو :4 ٠ ١

 - 7 مک

 ىلع ةّرقْلا صور الإ ُنْيّدلآ لَمَو « اَهّسْفَت َةوُقْلأ َوُه ةَرُقْلا ٍصْوُرْفب ُلَقْتْمْلا ُباَبّشلَو

 بيكي الو اما ُقِفْنُي « َّيِعاَمِتجالآ هلام ٍسْأَر نم ٌسِلْفُم باش ٍتاَوَهَّشلآ ُباَبْشَو
 ! ادا

 اًذاَم ال ٌمَتْدَّوَعَت اذاَم : ٌةاَيَحْلا هلا . ةاّيَحْلأ ىلإ اهنابش جرخت سرادَملاو ا ماب 000 5 ص وا 5 تاس ل 0 و 2 ار
 و تر

(٠ ° e 

 ساو ا مل مقل يدي 6 مس هر
 . انه نم ْأَدْبَت ةَمُدَعَتُمْلا ةرطخلا نإ ؛ قالخألا ةف « ُباَب

 ص
8 1 3 3 ew 

5 

3 32 2# 

 نيل َةَقَرلَأ هذه ىتْعَم اْوُكَرْدَأَو « ِةَعِماَجْلا يف ِتاّيََمْلا ِةَرْثَك تعم ُباَبَّشلآ َنسَحَأَو

 . 0 ةَمكحلأ اَهَْمَلَخ

 2 رم JÎ Toor ° ٤ ےک هم Are e = اًمتننأ 5 ا لا
 لوا اهتيؤر نأل « ةَداَرإلأب هلَمعت اَم ةدارإإ رّيغب لّمْعَت « ةعئبطلأب ٍةَلاَمَِيْس أ ةادأ ةَأْوَمْلَأَو

 ْ قلع
 . ُبْذَجْنَي َنْيح هل ُكَرَحَتَي َدْيِدَحْلأ َنكنَلَو « بذي َنْيح رح ب ال َسْيِطاَتْعِمْلا نإ مَعَ

 ! ٍدَحاَو كارد ال ِنْيَكاَرْدإبهَمهَف « رأل سْنجلآ تنل ُدَحَأ مق ئَتَمَو
 ِبلَق ْيف ٌرَفَتْسَ اإ ٍلَجَرلأ َكاَمَجَو « ٍلْجَّرل ِبْلَق ىلإ یهتنآ اَذِإ ةَارَمْلآ َلاَمَجَو

 مما

١ oft 2 
 . ِناَجّوَرَتُم ِناَيَتْعَم ملعْلأ ب أ غر نع امتجنل رو . ِناَيَتْعَم ذئتْيح اَمُه .



 وه يعئارلأ قداص ىفطصم ےک

 ْتَراَص اذهب اهنا لهجي يذلا ِنَمَو « ِنْيَدلآ ٌلَحَم ْتَسْيَل ٍتاَمِماَجْلآ َّنِإ : َنْوُْوُقَتَ

 الق ةَيِوَمالاَو ةّيئاَديبالا ٍسِراَدَمْلا ْيِف نْيَدلَأ ّنِم يِفْكي ام اْوُمَّلَعَت َبابَسلا َّنَأ َنْوْمْعْرَتَ

 و ور ج هس ےس
 0 1 ةتؤديرت مأ ؛ طَقف ةئوناثو ةئئاديبآ اًسْوُرُد مالشإلآ َنْوَرتَ

 .رطَقُمْلآ ءاَملآب ال دزابل المت ٍدِجاَجُمْل باّبّشلا ةف نإ !ةَعِماَجْلأ َلاَجر اي ال ءال

 ْيِتْلآ ةٌيِعاَمِتْجالا ةّساَحْل ُمِهِيَلَع اوُدِسْفُت الق « ْمُكِيَمَر ريل َنْوُفْوْلْخَم باسل نإ
 ها

 . ْمُهَنمَر اهب َنْوُسِحُي

 اًضِيأ ْمُهَتِكَلَو ۾ يمال الث ْمُهّنِإ ؛ ٍلالْفِتْسالا ُباَبَش ْمُهَو ْمُكَئاَرآ دبع مزاج ال

 اذه ئمهيتسلأب َمّلُكَتَو « ةَعِماَجْلا : ْىَمَسُي يذلا ُرْيَِّصلآ ُءاَبلأ اًدلَه ْمُكِئاَسِلب ل دَقَ
 1 7 : ْىَنَسُي يذلا ُرْيبَكْلا ءال

 ٍقِئاَقَحْلَأَو ِثداَوَحْلَأَو

 اوُناك يلا ةَيْيَدلأ حؤلاب ُهْوَدَه ْدَق « َمَلاَعْلا اوَدَه َنْيذّلآ َنْيِمِلْسُمْلا نإ ؛ ال ءال

 . ٍةَمِسالَفْل مالخاپ ال اهب َنْوَلَمْعَي
 9 7 يف وام < عا هور 2 َ

 اًهُساَسَأَو ؛ ةّركف ال ةَدْيَقَعَو « نْوْناَق ال ةَعْيِبَطَو « ٌمْلِع ال ٌةَرْطف ةَلْيِضَمْلا نإ ؛ ال < ال

52-5 
 سلال



  ۹۰٩مّلقل يحَو» «

 مه ري 02 زة ل ا 8 9

 .اَمْهَم مهِنؤُؤش ْيِف دَحَأ َلْخْدَي ْنَأ القي نَل نْوُيِعِماَجْلآ : ةمالل 1 رق ملكا اذلَم نم
0 
 ؟ مَ “رکی

 6. . هر 2640 ررر ر 0 - رج
 نؤوعمتجيف لل نرت < نرت َةَسَرْدَملا لافطأل ٍةَسَرْدَمْل سرج تؤوص دلها

 ؟ َنْوُعاَضنَيَو

 . دنر يذلا كايت لع دوم وف بس ؛ ٌتَلاَق ٍةعِماَجْلا نف َسْيِل ! ُلُجَر اي الك
 و 2
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 م. اجا

 ا ْمِصْعَي نيد ربعي ةَعماَجْلا يف َميِلْعَتلا نإ 13 1

 . ُىلاَعْل

fr AAةيآلا /سنوي ةروس ]٠١ زج م آمو ىح مدو ى لف وه قحأ كتو # » ر ص رر  : 
. [or 

OTSهه نم ادت َةَمْدَقَبِمْلا ةوطُحْلأ نإ . . . قالخألآ ةّوق « باش اي قالخألا ةر ر ص قو يف هرم 5 ° ي 2  

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



= 
 ا

 عسر

 یر ج
 ۹۰۷ يعفارلآ قداص ىفطصم سمور نبا مک

 27 صا
 مخرجي عزو نم الط ها امو ةئرضيلا ةعياجلا بيخ ني تلا لَ ام يبل ر

 ينشلا ىلع مينشلا ظن دركي الف « موي ىلإ ديالا دب د نيدو . شا مراحم ْنَع

 عاطل اريهطت « تايتفلاَو نالا نيب ٍلْصَمْلا نِ ُهُْعَتبأ ام وٿ ؛ دو نع بوم هن

 ةلوُجْولا بابل اَيفْوَتَو « مثإلا يلوم نع ادنُبو لاخلا ِءْْسِ اَتَأَو ٠ ستلأ عزان
 . ئتنألا ْىَلَع ةثؤنألا اويو لجل لع سم م ص م

 اَهبناَعَمَو ٍظاَمْلأْلا يف ُتْرَطَنَو ١ ُتْعَلابَو ُتْيَصْقَْسَو « فحصل نرس اَم لَك ُتْأَرَكَو

 ْيِنَّلَ ةيعوبْسألا ِتالَجَمْلا ْيِف ' َناَلْفَو نال « َباَب مَ َكِلَد َلْبَق ُتْنُكَو ؛ اَهئناَعَم َيِناَعَمَو

 ٍدكذَتَو فاَصْوَأْلا ُفصَتَو َءاَمْسَألا ّْمَسْنَو ِةَعِماَجْلا يف طالتخالا ٍثداَوَح ْنَع بكَ

 اَدَئاَمَو اَهنئَأَر موز ف نإ هلت هجر ماكل متنا يرْدَص كل الت ٠ َرداَوَتلَأ
 وَ

 : اهّصقأ

 طيش و اك لإ ا رر و يع ونيل متع را تس يق
 عقال وْ قي نأ ىح ام نسجل

 e و ر 00 وفر ا ا

 ارل ُهَعَمَت اهن مت تّضَمَو ةئباَجلا يم ْتَجَرَح ذم ُهَئاَطِيَم ڪي

 نيمي ْنَع فَتلُمْلا ِرَجَّشلأ َكِلَذ ْنِم كاته “رمح ىلإ ْتَلاَم ىَتَح « ايش هيف ناک هو ْرَتْسَتَو

 تيار دع .

a. 

 فحصل ْرْشْنَت ام عتب حار « ٍةَعِماَجْلَأ باش بحت يف قبال ُهَلاَقَم "هلآ ُهَمِحَر  تلرُمْلأ بت اَمَل ()

 اذنه َعْوُضْوَم نإ ىذا امهعيدَح نم هل َمَقَرَق ؛ باطلا ةَرْعَد ٍةَصَماَتُم نف (َناَلَُو ِنالف) ِثْيِدَح نم
 . وا إو تت ٠ ولع ر تق ھر نب ییز دد بالك ماتين ٍلاَقَمْل

 نم [ نّيَسَح : ْيَأ ] ٍناَلُف نيَو هيب ام ىلع اًظاَقح « ُهَرْشَن ِهْيَلَع بأ ِةَلاَسّرلأ َبِحاَص كلو

 . نايزْعْلا ديِعَس ! م ُهَنلاَغ ْىَّلَح ٍفْلَوُمْلا بتكم ف ُلاَمَمْلا يقو + ٌدْوْلا ٍتالِص

 . ِهِرْبَغَو ِرَجَش ْنِم َكاَراَو اَم : (ِمِيِمْلآ حنقب) ُرَمَحْلا ()



 « ملقا یخو 2 ۹۰۸

 ئلإ قم ناطْيش اًذِإَف ٿ ْترَّصضبَت هٿ ؛ ُدَهَتَكَو و سمنت هدنع ثفقّوف « قير ” »5ع * 2 عمل و و 00 3

 : اهل َلاَق مث « نْيِطاَيَّشلأ ةّيِحتب يسبب اَهاّيَحَو اهيل َلَدَمَق هَل ثأمْوأَق « وَتَراَغ يف ٍريِغمْل
 ُلَمْعَي نأ ئَسع اَمَو ؟ اهب ةلكوم تن ِتْنَأ ن أ ِكَتَبِحاَص ٍتْكَرَت فيكَو ؟ ةئيبخلأ اًهتّيأ ِكَفْوَقُو ام ەر م م سا ما صاع 3 2 هس e Cf ہے 2 3

 . ةناطْيشلأ ُهرِزاَّوَت مل اذإ ِنْيَسْنجْلا َنْيَب ناطيشلا مم تم ا 0 و 1

 نَع اَمُهِنراَوُي ٌّلّظلأ اَدلَم يف اَناَك نْيَقِشاَع َةَسِئاَر اَنُه یل ينبذتجأ اَمّنِإ : تلق
 1 ؟ . . رّمزألا ىف َتْنُكَدَأ « اًمْوُكْرَم الإ كارا اَمَو ١ نْيْغألآ

 نْيِطاَيَسِل اََدَم نْيِناَجَمْلآ ْىَفْشَتْنُم ْنِم ٌلَسْرم اَنأ : َلاَكَو ُكَحاَضَتَي ناطْبَسلَا َلَعَجَف ا
 و وی ی اش نات في ملأ جلو. قمل لإ رجا د تدخلا
 ِنْيَسِجْلا طالتخآ عم م نيف بيَ َةَسِلاَج الإ َنآلا اَهْبسْحَأ ام ؟ رم ةي سن ْىَلَع َِلْبُ
 . ! ِةَعِماَجْلا يف يتبدل ملل ٍلاَخْدِإ بْوُجُمَو

 ْىَدْهَأَو ليحل يف قدا ‹ ِةَعاَرَبْلا يف ىم ٌعَربأل نيتبح 4 حاَص َّنِإ : ٌةَئاطْيّسلَأ ِتَلاَق

 :36 یف نب زنا يق نکو « اتم لی نیو « يصرتلا نإ هَ « رتل
 هذي رهو بيرلا اهنَع ينب ِناَكَملأ اذل نِ اربح اعمل دج امو ؛ ُمَلْعَت امك ٌقِيِرْطَو ةلصُو
 َتْنُك دَقَو ؛ اَهلَق ُباَبْسَأ اهيف ْنْوكَ اَياَبْسُأ الفعل هُيو « نايف أ مم ٍطاليخالأ اذل ان
 . ؟ رمح ةَجاَجُر ىَلَعاَمُهنأَكَو مْلِع باَتك لوح < اشو اًباش كاته تار ام اَمَقَأ ةًبروُأ يف تن

 نا ی ےس

 زواج اًمَرْكَف ُقِلْطُي كلذ ؛ رخآ يش ناش ةطَلاَحُمَر ٌءْيَش معلا ادله نإ
 نذیر اشعار ؛ اًهساَسْحِإ دْوُدَح ْيِف اَهّرْصْحَي ب اَمَرْكَف ُلَعْجَي طالتخالاو ٠ دْوُدُحْل

 شالا هَقْلَح نم هلآ عرف ْدَقَو « ٍلْجَرلَأ كاَرذإل اَهَمِطاَرَع ُفِهْرُي ُيَحآلَو « ِءاّيْشألا كارذإل
 روش نو اش نب ثعلا نع ورز يملا د لع نرخ ةت نأ ان
 نف ُتْمّلَعَت دق ٌهَئاَطْيّشلآ اَنَأَو ؛ اَنُه باشل ماد ام اَم اَنُم تال يه َةَرُْصلأَو « ٍةَئِكْمُمْل
 : ٌةَدِعاَق ِناَيْحَألآ ٍضْعَب يف رر يتلا يه « معلا يف ء َءاَبَحاَل » : َةَدِعاَف َّنَأ َةَعِماَجْلَأ
 . « ٌبْحْلَأ نيف َءاَيَحال »

 نأ ُهُمرغَأ ذل دكا مَ «ٍةَمْلا يف ةا السي ئرذأ تنأ : ايش
0 

 ُنْيِناَوَقْلَاَو تادا اَمْلَأَو ُءاَسّنلَأَو ُرْمَحْلأ اهم « ريك يشأ يف قرشا ىلإ لذت يرو

< 

 6 ىلا

 اا
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 باقم:



 4 ىعفارلأ قداص ىفطصم

 ْ هيمو ل ر

 ْحَبْكُي مل اَم هِديِعَر ْنَع اًمَتاَد ُثَحِْنَي ةَأْرمْلآ يف ِةَعْيبَطلا َناَطْلُس نِإَو : ةتاطْيَسلا ِثَلاَق

 دِتيِعَر ْنِمَو ؛ هرْمَأ ْزاَوَجَو همكح ذاب الإ ٌناَط أس دن ىح ال َوُه ْذإ : ِثْحَبْل نَع دريو

 َيِناَعَمَو « ٍلْيَمْلآ ُفِطاَرَعَو « ِءاَرْغإلآ ُتاَراَبِعَو « ِهاَنَئلا تاَمِلَكَو « باَجْعِإلآ ُتاَرْظَن
ETهلا ل ا اە 1ے ل س ج  eاياد ايف هلك ُلُجَرلأ نوکيَو يش انف نكي ال أمل لجل نِ ٍةَمِلَك ٌبُوَ ؛ عزضخلا ف وو س 2 رر  

 ةزيرغلاب ٌنسِحَتَو « رالآ ىلإ ةّمج ار اَنْ رت م ْنِم ْمُكَو « الاخ ىلإ اَسّسَدَم اًهِبلَق ْىَلِإ

 . رخآلآ سجا َنِم اَلاَيَح اَهتْبآ مم نأ ةيوْسُتلَ
 ا سو 2 سم سوات ےک وام سم م وهو ces و ووم م 5

 اته اًهَنْوُمَسُي ؛ ٰيتلآ ةعّراتملأَو ِةَبْذاَجَمْلاَو ةطلاخُملاَو ةفلألآ ّنم الإ ٌبَُحْلَأ ْثعَبْنَي صد

 ِناَمْدَألل ٌةَدَحْشَم عَ ذحشم اَهَنِإ 3 ْمَعَن ؟ طاليخالا ِتاَنَسَح ْنِم َةَنَسَح اَهَيْوُدْعَيَو ٍنْيَسْنِجْلآ ّنْيَب ةَسَفاَنُم

 تاشلا ٌحبصُيَو «دئَدَقَع لحلو ُناَسْللأ رَ اَهِبَو ٠ داّهتجالا ّنم ة ةَياْعْل غول ىلإ ٌةَيِعاَدَو

 َوالَح نوَ نأ هت يهو هالا وعن ...Ct ةَرياَطلآ ُمَهْفِيَو دعم نبأ : َنْوْلْوَفَي اَمَك

 َلْقَعْلآ نزاو د اَهْسَْتُةَعيَطلَاَو « امتار ُرْوُمألاَو تالاب َلاَمْعألا نِكنَلَو « خوو أ اَهقْوُذَت
 8 7 سل كا ” ر 7 همك يأ

 ْنِم اًمِلاَع الإ ْنْوكَي ال ِهِرْوُجُفَو هقْسف ْيِف اُن سالا رك َلَعَلَو ؛ ّيقلخلا ٍلْهَجْلِب يملا

 ْرَرَعُي يذلا رهف « ُنْيّدلَأ ال لإ تزلوملا ِهَِم حصي لَو « ميلا لأ ن اً ذأ نمل ل

 ةعماَجْلأ هذه ناش نم ُنيِناَجَمْلا ُهْبلَطَي اَم اذلَهَو « نيَحاَللا اَنْلِك نف َةتباَلأ َدِعاَوَقْل

 لك يف ٌةالَمْبم َة ةَمألآ هذه نأ الْوَل « وب اَوْرَمْظَي ْنَأ ُكْشْرُيَو
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 وس

 تح يأَّولأ ةَلاَجإِب ھند 8 ةثداح

 . يأ َمْيِضَي
 مه

 ْىَلَع ارقي ٌبِلاَط ادق هَعْمَس ا ََر ري نزلا ل ادم كتبو عجل ٠

 ةبرجت نأ حرص اذلهلو » : ف رقت ٍةعِماَجْلا ِتاَجْبَرخ ئدخإل ةَقْيِحَّص يف اًمالَك ِةَع َءامَج 3 0 1

 وفني نق الالم تاع لو وي ری ىلإ تعمل اجلا نب يتتملا ونا

 ةيرجّتلاب ذخألا عبجشت ىلإ ْوْعْدَي اَم َتَدَح ٍسكَمْلاب لب ۽ ٍلْصَمْلأ ةاَداَنْمْلأَو ِنْيقلَمْلآ يلق

 « َمَْيْلأ هيلع يِ ام رَ

 « اَذنَم ْنِم ْئَنْجأ الو َظَلْغَأ املك ْتْبَأَر اَم . . « َنْيقلَقْلآ ُنَلَق » : َلاَقَو ُناَطْيَّشلأ َهَقْهَقَ

 . ةّيضَقْلا َرِسَحَل ٍِتاَقاَقْلأ ذهب نايس ِنَع ْتَمَفاَد وَ اهن



 ملقا يو 1
 م م هو ا

 ٍةّعياَجلا يف لَكَ كَل امه! ةا اهني يلع ٍتََْك : هَل َلاَكَو ره ةناطَْسلا ّرَهَل وٿ
 َّيِهَل ِتاَفاَقْلأ ِء هذه 3 0 رْثم ةئم سمح ِةَفاَسَم ْىَلَع ر نک ةحئاَرل نرخ نار

 ر ےس 0 2

 2 بح الجر ممن اهو « ىر نح ةا ظنت اته ةاتفلا نأ َْلَع ٍلِئِلَدلَآ یوق

 م 1

 يه امم را ةَبرّْتلا [ب ذخألا] ُعِيِجْشَت » : اَهَلوَق ْعَمْسَت ملأ ْنِكنَلَو : ُةَئاَطيّملآ ِتَْلاَق 5

 انآ نإ مِن ؟ | َنْيعلَقْلا تلق ىلإ » عدي ن نأ دب ال يذلا أ اذنه َكِيِضْري الآ ؟ ٠ « َمْوَيل هْيَلَع

 أ « ٍةَعِماَجْلا م بلاط هيف َدِرْطَو ْتَمَقَو ِةَئِداَح يف بسلا تنك ذق ُةئاَطيَلآ نال

 . ؟ ٍتاَمِلَك عضب يف ُبِذَكلآَو ُءاَرغإلآ َكِيِضْري
 نم ْتَعَقَو ياخ زكي ذل تشل ؛ه را ن اذه ت اضَرلأ لك : ناَطْيَّشلأ لا

 اَهِلْم عوق ةراَجِ ال أ هُراَكنإ ُنْوُكَي ال « ْتَمَقَو اهنا دقي الو هدم

 یف ثدي ام لا ُفِرْحَت فيكم « ْعَقَت مَ ةئداَحْلا بَهَو : ةتاطْيَسلا تلا
 ما عع 7 - .٠

 - دعا أ و ٣
 تفَكو ؟ ٍنيهْجَو يف يع عز اهل هَ أرفي نأ عيليتسي يذلا ادم ْنَمَو ؟ بولا ل

 نين َنْيَب ُسْمَهلآ اًهْنَع ماكل ُلَوَأَو < اَهْنَع مالكا نام اهِدْوُجُ ْلَوَأ لأ ةقْيقَحْلا ْفَسْكُت
 ٍلِئاَسول ْىّقلَت يف ذ احبْضَأ نبق ىل هدي دم دي َدُمَي نأ ديَقاَط ْيِف يذلا اڏ ْنَمَو ؟ اَمِهِرْيَغ ْنْوُد
 ؟ . . دريل ْيَفْوُدْنَّصَك

 ئَرْخُأ ةقيجص ىف ارقي بلاط ادق مْنَسلآ ْناَطِيَشلا َقَرَتْسأَ . . َرَخآلا اَذنَم ْعَمْسآ عَمْسأ

 . : وِتَعاَمج ىلع

 . ا ل

 دلا َوُه مَنِ َرْرْثَأَو بَضْغَأ نأ ىَلَع ْيِتلَمَح يذلا نأ ! ُءاَقِدْصَألآ اهي . . مكقالخأ
 ١ لا

 لنا سخا ذل « برأ ةا مالك ادعم . . اًضْرلأ لَك اًضَرلآ لَك : ناطْيَسلا لاَ
 « ةبباطحلأ ةساَيَسلَأ م ءو نم اًهِلْرُصَأ ىَلَع موقت كْبَسلأ ةَمكخُم ةيعماَج ٿارابع ان ! "هنأ

 . اًدله لئهب الو الم نم وح اب سالا ْىَلَع َقِرْخَمُي نأ ْعْيِطتْسي الف ٍةَمْهَِبُهْوُْظَأ ْنَم لكَ
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 ا 00 ذأ ٌيوَقْلَأ عْبَطلأ اذنه ْنِم ئَوْقَأ اَنَل َسْيَلَو

 أطْحْلأ باج یف ُهَدْحَو
 3 07 م عرس رب يك 0 عم # رقم ع كر يا ينم كام ملم

 َنْيَأَو ؟ ٍةغْللأ يف اَهَمْسَأ لّدبت ال لآ َةَمُهَتلآ َنْيَأَو ؟ لاقل ادعم حص ادام ! نأ ندر

 ةَِئاَرلآ هتماَرك ْنِم ٌجاَجِتْحَأ الإ ٍبْيْذُمْلآ ُراَكْنِإ ْلَهَو ؟ ْيَلَع ُدَيْلآ َعَصْوُت نأ ئَضْرَي يذلا ُبْنَلأ
ySو و 3 م سوو  

 . ؟ ظافلألا ضْعَب ىف بضغلا راهظإَو

 ْعَعيَل داَسَمْلآ نق ! اتم بكل بذكأ ات الآ « نزاع نبحِءََعشلآ نري الم

 « ٍقالخألا ىلإ َةَءاَسِإ ْمُهَدْنِع كلذ ُدَعُي ال م ةرزألآ ِتاَعِماَجْلا يف ِنْيَسْنِجْلا ٍطالِتْخا نم

 ةعماَجلأ ةبلط نم تاّيتفلأو َناّبْشلأ عمتجَي حن نفر ٠ ةوماجلا ة ِةَماَرَكْلا نم اًضَغ الو
 E م ر ل ال iT o و

 0 متنا ن قالخألا مهل لوقت ا مث دوار نوصقا ريو رمَخلا نوستخي 2

 < هم 2 2
 هٿ « َةَنَس لک ٍتاَبلاَطلأ َنْيَب نم ٍلاَمَجْلأ َةَكِلَم نوبخت ب ةّبلطلأب َةَّصاَخْلآ ةيينألا نف مر ٠

 راوی ين و ن او مست يي ابات هنأ دورتي
 الا امار اأ « ظمم هد: اوسلو » « تفل يف جزز ةن لع

 ْمُهدْن يق ام لکو « كارت ثالآ بهاذَمْلا َّنِم اًبرَصض َنْوُكَي ْنَأ ُبْرْقَي َكاَنُم طالتخالاو

 َنْوُرَيعُي « بلاطلآ ِنالُق ََقْيِدَص ةَبلاَطلَأ هذه نإ : اَولْرُقيف اَوُّطَلَتَي نأ َوُه ِءاَيَحْلأ ةن نم

 ةَبلَطلا نم ال ُدَحَأ اَمُهَرْمَأ َيِلاَبُي ال ْذِإ « هِلاَوْحَأ َرِئاَس َنْوْعَدَيَو ئَتْعَمْلا ِلَوُأ ْنَع ِةَقاَدَّصلا ظل

 بابا ُةَمِلَك موقف « تاش هاب ادله لم يف باسل ردع َكاَتْهَو . . . َنْيذاَتسُألا نم الو
 . ! عْرّشلآ يف ذ ةَرْوُرَصلأ ِةَمِلَك ْىَنْعَمِب ٍِفْرْعْلأ يف

 هذه ْنِمَو « َةَعّرَتلأ ةّيَرْح ركفلا ةَيَرْح ْنِمَو « ركفلآ ةّيَوُحِل ةَعِماَجْلآ نأ اَوُفَرَع دَق ْمُمَو

SAEهنأ ٍةَِماَجْلآ يف ٌُبَُحْلآ فرعي ْلَهَو  

 جاوز هَل يف سيل وا ؟ ٍناَكَم لَك يف َوُه ام َرْيَغ َرَحآ ايش نويو يجي ةعِماَجلا يف
 . « ةاتفلأ ْيِضاَم ِناَيْسِ » ةَراَبِع ْمُهَدْنِع

2 
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 . ْيِعَمْسُأ يحمس أ نکلّلَو



 ا 4۹1۲

 رمیحسص

 ْيِفَو ٠ اًهْيِف ِنْيَسْنِجْلا طالتخآو ة ۴ ٍةَعِماَجْلا ىَلَع َنْوْطَخْسَي َنْيِيِرَهؤَأْل اًِناَوَخِإ لاب اَمَو »
 - 3 م

 فيصلا ْيِف اَنَلاَح اوست د دَق ْمُهّلَعَل ؟ مهياميهاب ذأ موبزحي نح يِ ئرخأ وٿ ري

 . ٩ اَياَرَعْلاَك وأ اَياَرَع اًرؤهش َكاَنُه نوک رس كار « ٍرخَبلآ ُىِطاَوَش لع

 يش َمَتَص ْلَمَو « ةَعِماَجْلا ئَرْخأَو هفت ىَرخأ ذقل ؟ هلو هلام : اطل تلق
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 يف ُهَرثكَأَو « ِةَِماَجْلا يف طاليخالا اَذنَم ْنِم ِداَسَمْلا َنَوْهَأ نإ : َنْيَِرَمْرَألِل وُ هنأ الإ
 . ؟ ِهنَوْهَأ ىلع َنْوُذْحَأَتَو ُهَدَشأ َنْوُعَدَت مكب اف ؛ ٍرشَبْلآ ٌنِطاَوَش

 هال الإ ةَعماَجْلَأ يف هِنَوْهَأ ىلع َنْوُذْحأي ْلَهَو ! ُدَحْيَو : ناّطْيَسلَأ َلاَق

 . . ؟ اًدنَم ام « ْيِعَمْسَآ ٍنَِلَو ؟ ّرَخآ ِناَكَم يف ال

 نال ٌةَسنَألأ رهط » : لَم ف أرغب بلاط ادم « امهم هَعْمَس توصل امرا

 . « ضي ىلع زمخأ ةكُنوُيفَو يتب رجم بيرك ٰييْمَب يشتفش رمح اناَسسُف ُسسَبْلت

TTTُرَهظَي ْلَهَو ؟ بات ِناَوْلَأ تخت 4  

 رم ذل  ِنْوِيمْلِل ةليْسَأ يه ةلْيمَج ِناَوْلأ يف الإ يع ْنَع اًنِحاَب ةأَْمْلا يف ةَعْيبَطلأ ناطلس
 ) ِءاَيْرَألَآ ضرع » هوَمس ِتالَمَحْلا ضْعَب يف الصَق ِةَعماَجْل هذلَم يف ِتاِلاَطلأ ّنم ترس

 ! َةاَنَمْلَأ ٍناَضْوْعَي اَعَم بوتلو مْنِحْلاَو , مسجلا ضعي براو ء بوَ ُضرْعَت ُةاََمْلآَو

 نهر تال » : ةّآلا ذده لامه ِةَمِماَجْلا م رأوه ٍةَمِداَجْلا يف ءايزألا ُضْرَعَو
 . ! ۳١[ : ةيآلا /رونلا ةروس ]

 ىلإ یت أَن ْتناَك اهتیرتآ . اهب ةَلَكَوُم ِتْنَأ ْيَِلآ ِكِيَبِحاَص ْنَع َنِنئربَح : ْناَطِيَّصلا َلاَق

 منجل هَ َةَحاَسَم اَوُعاَضَأَو راما َّنُمْوُرَعَحَو ةَبهاَرلأ بؤث لم ع ٌنُهْوُسَبْلَا ول ةَعماَجْلا هذه

 اًذنَم َلْثِم اَلَعَف دَقَل ؟ ٍدِجْسَمْلا يف َنُهّنَأَك ٍفْوُمُّصلآ ٍرخآ ْنِف َنُهْوْسَلْجَأَو بؤ ٍةَحاَسَم يف

 ؛ را ادن َنُهْوَُتَمَو « ِتاَتَقْلا ىَلَع هامش ْمْبَص اوُمَرَحَف « ةّيدْزَأ ٍتاَمِماَج ٍضْمَب يف
2 

 ص

 َرَمحألاَر وز نإ : نلف امف َنْلكَو « َةَعماَجْلا َنْرَجْهَو « اَعَم ةيرتملاو ةئيرلا ِتمَتَتْمآَ



 ۹1۳ يعنارلآ قداص ىفطصم

 اَِلُجَر ْنَع ةا لك خب بلاس نم يهر 5 ةَأرَمْلا مْلِع يف ُقِئاَقَحْلأ يه اَهَرْسَنَو َسضَيبَألاَ

 ٌةلْيِسَو ٌلُجَولاَو « شيع ٌةلْبس َو ُمُلهْلاَو « ٍةَعِماَجْلأ ريع و ةعم عاجلا يف لاجل ن ِءْوُيْحَمْل

 ور ال نه ذإ « ةياتيلأب اح هُهنَحأَو ةآرمْلا ىلع ِنْيَتليِسَولا ئَدْجَأ وه هلأ َرْيَغ ٠ الم
 يطب عيا ٍةَعِماَجْل نيا يللا رتب اه نمو زا ل يطل لر ةاينبكل

 . ؟ نْشْحْلأ يِفاَجْلآ ُرَكْبُمْلا ُتْرَّصلأ اذه ام ! ٌيِعَمْسَأ ْيِعَمْسَأ

 ىلع مريو : اًوُناَق : ُهُرِواَحُي َرْمَو هبحاَصل ُلْوُقَي ُيِرَهْزَألا ُبِلاَطلآ اَذإَف « ْتَعّمَسَتق

 ارام ئلإ ترض يِ ادو « فلا فَ ال ي الب لَو ٍلجَلأ نم انش ْىَرَت م نَا ةْرَمْلآ

 . ةَرْوُرْصلأ رْدَقِ اَمر راج  َكِلَذ رخت وأ مبا مِلْمَتْوأ ٍةَداَهَش ِءاَدَأ وأ

 ناش َّنَأ ْوَل اًعياَس َكِلَذ َناَك ْذَقَل . . ..هآ ُهَمحَر مالك اذه : ُةناطيَشلا تلق
 اذنه ْمُهَل َفِيَكَو ؛ معلا ُمُهَعَم ن َنْوُلِمْحَي اَمَك ّنَحْلآ ُمُهَعَم اوُلِوْحَيِل ةَعِماَجْلا يف َنْوُمَلعَتي

 اًهْوَأَر ْمُه ال « ةَيفاَرْغُجْلا بنك يف ةَديِعَبْلا دالبلا ِءاَمْسأَك ْمُهْنِم تَحَبُص ْتَحَبْصَأ ْدَق ¿ ذل ياتو
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 افرع ملأ : ْمُهْواَسَوُر ْمُهَل لوقيف « اته ِنْيَدلآ َمِيلْعت نودي مه ؟ اعرققَح رفح مه ال

 ؟ جلا أر حار « ٌةاَكّرلأ اهو َةاكَّرلَأَو « ُماَيَصلآ هنأ َماَيَّصلأَو « ةالّصلآ اَهّنأَو ةالَّصل
 10n ندر ٌةَمِلَك مهما سيرا « ةطئِرَخْلا ْىَلَع دالبلا ناوم َسْرَد یش مالک اذل

 « يينفا نيا كل ذم رت هلا ةماعلا ايلا انأ ؛ ر ء ال ٠ ةَمِلَك
 س

 ا
 ل

 ةا يتيقختل ِعْيِمَجْلا ْئَلَع اَهْضْرَف بَ هبا ةقيقد لامعا الإ نْيَدلآ ٍضْوُرُف لك يه اَمْذِإ

 000 ٍةعِماَجْلآ يف نيد ْميِلْعتف < اجار ٍةَمَظَعْلاَو ةوَقْلَأ رس يهر , ِعْمَجْلأ ٰيف ةَدحاَوْل

 َكِلَذَو ؛ طق ٍضْوْرفْلا ٠ هذه ادب ال ء ةتبالا اَهِنيناَرَق ْنِم هضررو ٍلغَجِب كلا اف

 َمْلِع هرائتْعأِب : ْيَأ أ « ةيزلاو ٍداَصيفالاَو نيالا َُمسْلَف ردم امك وسد الإ مقتل

 ىَْمَم قمح « هب َنْيِلِماَعْلا َلَوَأ َنْي يدخل لنج من « ةَمالل َةَيِلَمَعْلا حلا َةفَسْلَق
 هجْوُر يفر ٍةَعماَجْلا نم ُباَّشلأ ُجْرْخَي َكِلَذبَو ؛ رخو اره ردا بلقب داف ٠ عال
 ةايَحْلأ ِءاَرْهَأ َنَْب هظَفْحَتَو ٠ ِرْيَخْلا ىلإ ُهْهْجَرْتَو ٠ حلاَّصلأ َلَمَعْلا هب ُلَمْمَت ةتباث ةر

 5 لآ



 ؛ ملقلأ يو 11

 ّلَقَأ يف ناک ْنِإَو ةّيِناَسْنِإلَا َنِم ْيِماَّسلَأ هيضْوَم يف ها ُدْعْشَي امئاد لع ر اًدئاَدْشَ

 ْرَسْبَأَو « ٍةَلماَع ِةَمّطتم ةف ِتالآ ةَمألآ يف ْناَبْشلأ مجري مت ْنِمَو « ِءاَجْلأَو لامل بارم
 م ر م امو م - 0 5 4 ف لاس رو ى

 « بْرَحْلأَو ملّسلل ةَدْيِدَج ةَعْلَص بعشلا ٌمْنُصَو « ِتاَرَكُْملآ ةَلاَزِإ « ثال الآ هذه هلّمعت ام

 3و

 ر رم ی عد ا فايت

 ! ٍةَعِماَجْلآ نم ِنْيِطاَيَّشلأ م نحن اًنْدْرَطَو : تّ

nو . ت« 00  eنضَقلا حمي نلف ؛ اهل الإ ِنَناَجَمْلآ ىَمْشَتْسُم نم ُتْذِسِرَأ امف ! ِكَحْنَو ئيتكسأ : لاق فص م 5 ر 9 م . .  

 لنا لحد ْنَلَو « ِنْيَسْنجْل نيب

 . . نتج َنِم

 2و ١ا

  8 Seدرعا تا 22 - 2 2 م 32

 ترض هلك اذنه نأب نوعفاديسو « ةعماجلا يف ٌننْيدلأ مي



 فر

 ی ج
 ٥ يعفارلا قداص ىفطصم روزل )مکس

 ررَسلَأ ةَراطِتْس ايبا يِ ةريلوتش م ةّيبَرَعْلا راطقألا يف ةعقاَو ةَضْهَتلأ نأ يف َبْيَر ال

 َبْيَر اَلَو ‹ ٍبِهَتلُمْلا ه رصْنعِل هب لصَتَي اَم لك نم دمتي نيو « ياخ ارا هج لک ٰيف مرض

 نأ َدْعَب بْرَعْل ىلع فلتخأ ِدَقَو 2 تارو ص ةَساَيَّسْلَ ماَمْوَ نم ْثَلْمَت دف قرسلآ 9 يف

22 

 قبه تو هقْدَص امري هلك الي ات راقم ُهَقَرَعَو « هدم دم هعباتو « اَنَمُز هقباط

 ِضْقَنَو ِدْهَملَأ بكت ْىَنْعَم َكَرْدَأَو َرّوُطَت ذق يرل َلْقَعْلا نأ يف َبْيَر :ر اَلَو ءديَلإ َنأَمْطآ ام
 1 22ج

 ةا هذه يف طْرّشلاَو دهل دنْيَعِب وه كلذ نأ ٍمِلَعَو ¢ ةّيبْرعْلأ ةَس ةساَيسلَا یف طْرشلآ

 نآلآ ُبْداَجي َقْرَّشلَ نأ بْيَو اَلَو ... ةاَّشلَأَو بئڏلآ َنْيَب دفاعتلاو ٌةْضَواَفْمْلا ْتَماَد ام

 ىف ٌطْوْبْهْلْاَو درعصلا ُدباَكُيَو « اه اهب ديف يلا ِهِلِسالَس ىلع ُبِرْضَيَو ء اَهاَعْلَأ بلآ ه ُهَدْيِلاَقَم

 ِهلهاَجَتَو هلهجو 2 مْيَّضلأ ىلع ع ِهراَرَكَو لدن ىلع ِهئاَضْغِإ نم ب ناک ْدَقَو ؛ هلله هتضهن

 . دأب ال بَ اًهيْذجَت ُلْيِطاَسأ أ عضب يف 0 ذ اهلك هَر - طق ْتطَبَر ةَ هك هدو نا

 يف عْسوتلأَو زاَّجَملأ با نم الإ | ةت ةضفتلا ِذاَه يَ يئس ال هلك ادله عم يآ ربع
 دار ُدِرَطَت ينل ةَحْيَِصلأ ٍةضْمّتلَأ ب َتاَبْسَأ نق : 7 كي ام ىَلَع ناک ام ةّلالّدلآَو 2 ةَراَبِعْل
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 ثم اهيو اَنتيَب لاري ال - نبع لَجَأ ىلإ رْمُعْلآ م اق عندنتو باشلا ومَن منتو « نرل

 َنْيََو ٠ ُهيرَّتلا قالخألا َنْيَأَ 7 : اَنييَْوَأَو املس َنْبَبَو ايب لصُفَي يذلا ِتْوَمْلآ اَذَه

 : برملا ِتاَلَجَمْلا ئدخإْبَلإ هوجو يذل ئينآلا ءاَمْفْسالل اًباَوَج ُلاَقَمْلا ادله بيك (1)

 ُناَرَوَق يِ مآ ٠ َءاَقبْلآ اهل نمضي ديو ساس ىلع ةا هي ع أا راطقألا ةضهَ نأ نوذدقتعَت له أ

 أ نأَش امو ؟ ٍلِماَوَْلا يأبو ؟ یم ؟ اهملاتو راطقألا ذم اصب ناکنإپ َنْوُدقَتَت لَم ب

 ۰ ؟ كلذ

 ٌدَح يأ َدْنِعَو ؟ ِرْدَق يابو ' ةيزعل ر اا راع سايتقا هي ةبَرَعلَأ راطقألآ لهل ي یني له ج

 ْيِفَو « رْعّشلََو بدلا ْيِفَو ٠ ةتيحلا ةبسايَسلأ ِتاَماَطَلأ يف « سابيفالأ اذه تفقي ْنَأ ب بجي

 ٠ ا ديِعَس ؟ مبلغا ةبرزلآ يف « ةيعاَمتَجالآ ِتاَداَلأ

3 E 



 « ململ يخَو 415 ١

 لَو ِةيِقْرَش ال حور نم ويف ُنْحَن يذلا اذنه اَمَو « ِقْرَّشلآ مَمأل حب أ للا ربل
 حاشإلا وطب الو يما ر ِكْلُمِب َنْوُمِواَسُي ال َنْيذَّلأ َنْوُحِلْصُمْلآ َنِئَأ مث ؟ ةر

<7 2 

 3 ر وا © و وو ا
 دام ْمُهَلَعِجَت نذل كعلوأ َنْئأ مث ؟ اهفرخز نم الطاب ا

 7 هام م a 3 س A2“ 1 م 1 س 1

 دادج الآ اَياَقَب نم ْيْذَتْعَي ينل ئرْثلا قرع مُهْنِم ْيِوْرَتَو « اًهاَياَحض َلَوَأ ةّيوقلأ َةَيلاَعْل

 + ال
 ٍتباثْأَدْبَم م نم لب ٠ ونزَُو مالَكْلآ َنِم دوك ال هبت ةن ما ٍةَضَن ىَلَع باجل َن نإ

 ع ايا دَعَا كيك أدنما ادم دعب نو اهله وُ يف هلع لمت رتل
8 

 ةعألآب احب« احلا امتد « زثرع قلخو « ةر : ناكر ةَعَبَر

 َنْيَذْلأ برغل ٍةَساَسِل اهنف ٌلْضَمْل اَمّنِإَو + َنْييقْرَّشلَأ صقنَت الف ةّيوقلآ ةدارإلآ ااف

 َكِلْذ َعَم َنْوُلوَفَي ب اًوَلَعَجَو ةَدحاَو ةآرم َماَمَأ ی ل

1 

3 
 رخألا مالا عم اَنْوُعَض أى

 نکو . . . ابف يذل ا غزا نيل َناَمْنإلآ ادم َّنِإَو « ِءاَلْؤَْم رع اإ
 ف عت هلك ةَبرْوَأ ُدِساَفَم زلمو « ُةيقرَشلآ ُةَيَصَعْل َنَْو كمما َُّرِعْلا َنئَأَو لحل ني
 يف قب ُنْيَدلَأ الف < بع ٍرْيِغَص رهت ْيِف ةَرْيبك ةئْيِدَم ُراَذْفَأ بصب اَمَك نقرأ قالخأ
 نف اَهِهْوُجَو لَك نم ةّدساف ٌةيِقرَّشلآ 5 ٌةَريِمْلا ٍتَحَبْصَأَو « ايد ايف ثّيقي قالخألا الر « اًقاَلْخَأ
 تنحل َدَحَأَو « َةيفْرَلآ ةّييَدَمْلا ْىَمَسُي نأ ٌنِكْمُي ٌءْيَش ا 5 ذب مو ٠ ٍقذّذلاَو حز

 ملا رغ رقت بج يل نع أا ولو ذأ وجدتشإ نب أراكم كب هلا
 . وحيا الغلا نب هيلري سزا 5 ينل ل الة ل: يرل
 هذه تحت اَم َنْوُمَلْمَي الو « بروا ْنِم ٌةَعطق ٌرْضم نإ : التم ْمُهَل َلْيق اَذإ نوطبتغي ْمُه

 ايان« مدل اَهضير فو« اا« اهي بالو قر ملا يت نب را
 . وحوش د يف طُشَبَنلا ىلإ انب ةَجاَح ال ام « اَهِيَلَع ءاََبْلَ

535 

 يللا
 ا

 سا

 506 هلک اذه م هکر « ُبْرَحْلأ * اک يذلا ةئرؤأ ٍلْوَج نيَو 1 َنْيِمّلعَتْجْل مْلِعَو
 س

 8 ال ةّيسايَسلَ ِفِطاَوَعْل جاَيتهأَو ٰىَركْلَا ثادخألا ةَماقإل ناال ٍضْعَب 7 يف ِِتياَفِكَو
 ّنِم نور ةَدع ُهاَنِب دْيَلَع موي ادبطَو اًساَسَأ َنْوُكَي نأل ْيِفْحَي الو « َدَتْمُمْلا ِنَمّزلأ َلَق 2 4 1 ر ت و هس ع + س 1 ووم ےس و



 ۹1۷ يعفارلأ قداص ىفطصم

 م “ر هلا ُبْيِلاَسَألآ ُهْمَمَدَص ْوَل « ضْقكلأو مذهل ىلإ ُهَعَرْسَأ ام ل : ةا ةت لأ لا:

 ىلع . . . ةقادصلاب قرشلا داّيْعتْسا بولس « ِدْيِدَجْل يول رون 5 ردقذإ

 اهب َيلَصِيِل ًءاَجَو َباَتَو ََح ذَق هنأ جاَجَدلل بّلْعَقلأ ٍءاَعدأ ةَقْيِرَط

 رضه اذ الإ ٍدْيِطَو ساَسأ ىلع ةَمِقاَق ربع ال َيِبَرَعْلا ٍقْرَشلآ اذنه َةَضْهَن نأ ُهاَرَأ يذلا
 مسار مام 2 مما رسل 2 ر 7: 2 E 000 تەم ا ص ر

 َنْوكَت ال ْنَأ َسَعَف اَمُهاَدَع اَمَو ؛ ورمل ةغللاو « ئمالْسإلا ُنْيّدلَأ : ِناَدلاخلآ ناتكْرلا اهب

 . ةياهَلاَو أَدْنَمْلَأ َنِم نْيدهاَشِب الإ ء ْيش ىلع همكحب ْمطْقَي ال يذلا نرل مكح ئذ ةَمْيق هَ

 ُمالْسِإلآ امو « مالسإلاب ُنْيِدَت يتلا يه ٰىَمظْعْلَا هتَداَمَو رل قزل يلا َّنَأ هار
 هر م موج م 8 2 7

 نإ يمل « ةهج لك نم عوفجملا د نإ ن يمت ۾ ل ةّيوَك قالخأ ٌةَعْوْمْجَم الإ هيَقْيَمَح ىف

 َنِم ٌءْيَش اَلْوَل « مهقالخأ ٍمْطْمُم يف ٍثْيِدَحْل عبرا ْرُمِلُْم ْمُهَنأَك ةَكيرَأ ءاَمْظُع ُْبَسْحَكل

 ةَعق نأ اَيْنُدلآ ٍبِئاَجَع نم نِ ٠ . مقل اََُب مها اإ طع نأ مهتم ال يذل ون قمل
2 0 2 

 َنْيَدلأ نأ يف وسلا وه اَنَدْنِع اَدنَمَو « ممل ٍطْوَقُس أَدْبَم اهب يه ِةَعْبفَرلأ ةَراَضَحْل

 َرْيوْصَتلاَو تخّتلأ یری الَو < ِءاحْرَتْسالَأَو ةَتْيَرلَأَو فكل َعاَونَأ ر هلهأل هركي < يمالسإلآ

 نإ ُمُرْحَي ام انف ُنوُكَي ذ ْلَب  ٍتاَمْوُرْكَمْلا َنِم م الإ ِرعّشلأ ْيِفَو اه ةاَلاَعمْلاَو نق ىَقْيِسْوُمْلاَو

 يلا يه ةَيناَسْنإلأ ة عبط ْيِفَو بلال يف نوفل ه هذه ثناك ذ همئرختل ٌبَبَس جو
 رم ص رع

 بنات 2 ولا ٍبْيِلاَسَُأ ْنِم ُهُعَْتْسَي اَمِب ب. ونا ورش ن اهتَاَهِن ْيِف ْيَدَوُت
EHدالا ن و هر  

 هذه يف نفي يرعش لاو ءِرَثَوَو ارو أَ 1 656 ٌةَلْوَدلأ الر ناموا ٌةَلوّدلَأ

 ةيمالْسإلا قالخألا ىلإ ات اكعْوُجُم وق ٠ ريم نأ نِ اتص يف ةئألل ديال َناَك اإ

 ؛ اهضْنَب نيبو نكي ام دعب دقاق هذ م وب ُحلْصَت اَمَو ريع نم ل

 «َراَمَقْلاَو « َرْوُجُفْلاَو « َرْئَخْلآ اَنْذَيَن رحت اَذِإَو « ٍرَخَآلأ ٍضْعَبْلا َّنْيَبَو انب ام عطقناو

 « ِتاَرَكْنُمْلا راتهتسالار ٠ جربتو ع ِثْنَخَّتلا نم افن اَذِإَو ؛ َءاَيَرلأَو « َبْدَكْلَاَو

 اْعَتَطْصَأَو ٠ ِةّوُقْلا ِباَبْسَأ يف : اَنْرَحَأ اَذِإَو « ِةَعاَقَرلَأَو ِفْخّسلََو ِنْوُجُمْلا ىف ةَمَلاَبْمْلاَو



 « ملقلا يخَو» 414

 اَنرُيَمَت ُهَص اش ٌةْعبص ص ان الع اذإو ٠ ةّيمَحلَو « مادفإلار ۽ ةدارإل ّنم : ةَئْييَمْلا قالخألا

 كي نف رب يأ ر علق هلك كلذ ناك 5إ - يخ حور ل اأ ىلع لدو « اًناَّوِس نم

ةَضْيَن ضزألا يف ْلَهَو « ٌةَحِيِحَّصلأ ُةيِمالْسإلا ٌقالْخ
 ىَلَع موق هبات 

 اذإ هلم ةّيناَسْنِإلا سفتلل دب ال ايف بلص هنأ يقالخألآ نْيّدلَأ اذل ٍصْئاَصَح نم نإ
 لا ا 7 Ky نست رف eT EM ير سوير ترس رقم مارك
 ْيِتأَي ال امم ةفلتخملا ةئمزألا لاوحال هنم ذب ال اَمِيِف نرم هّتكللو « َيِناَسْنِإلَ َلاَمكْلَا ِتَداَرَأ
 ص ا 8. 0 ر م ا و م هو Ty 2 ر

 ممألأ ةضهَت ٰيف ءْيش نْيدلآ ءاتغ َيِنْعُي ال هنأ ىَفْحَي لو « ةَمِئِر أ قالخألا لؤصأ يلع

 َضَهَن مو « ٍباَّصْعَألآَو ِءاَمّدلَأ يِف ٌحساَدلآأ ُلْصَألآ ُهَدْحَو َوُهَف <« َةّصاَح ةّيقزشلا 2 3

 لّئمْلا لهأ م ةَداَعْلآَو ِةَعَمْتمْلاَو نعول يف ناو صه « قرشا هدام ْمُهَو « َنْوُمِلْسُمْل

 ىَلَع َرْجَح الو « ةّيِعاَمِتْجالا مهقالخأ ٍبلْغَأ يف ْمُهْرُْسِناَجُي نأ اًوْوْطْضأَو « ئَّرخألا

 . ّرخْلآ َءاَوَّدلأ ُهَتْرَجْوَأ اذإ ٍضْيِرَمْلآ ةّيَرْخ ىلع ٍرْجَحْلا ٍضَْبك الإ َكِلذ يف مهتر

 « اًذحاَو مُهئاتكو ٠ ةدجار مدام ثئاكو « مهند صب ةرخإ َنْوُمِلْسْمْلأ ناك امو

 اًْفْلَوُي ن
0-8 

 اَهْنَع ْمُهُّدُصَي ام اذذبتلاو مهني الخ نإ ازمَجَ ول لهل نِ ناك مزَج ال
 م

5 

 مس

 م هرم 2

 . . ْيِهََت ال ماَقرَأاذ اًباَسِح ُبْرَعْآ اَهَل ٌبْسْحَ 4 ُبْسْحَي َةَدِحتم الود لَك ٍقْرَّلآ نم

 ر ر مة يمس ا ا يمرس ىلا ميك ا 1
 ۰ ی ةئماك كلذ عم يهو ‹ قالخألاو َّىِداَبَمْلَ ىلإ ةجاح يف قرشلا اذنه نإ
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 ٍاَجّرلآ يف ْلَب ٠ ِنْرْيَمْلا يف الو تكلا يف خلصت ال اَهَنأ َرْيَغ « اهي ٌنِماَك هلق -

 نكت حت ذو « ةا ةحْبحّصلا ةَضْتلأ ُنِماَسَأ ىه ٌةَعِمدَألاَو ُبْوُْقْلاَف ٠ اهيل َنْيِمِئاَقْل
 ُهْوَلْمَي ال ْيِذَلأ نامل اَنْدَجَوَو « َِريثَك ٍتاَهِج َنِم ابر اَهَساَسَأ اَنذَجَو ةتهارلأ ةَضْهَتلأ هذه

 أولآ الإ هس ال يذلا عضْوَمْلاَو . باتُكْلا ىم ٍبِاَك لاب ال نف سل بيلا بَل لإ
 . ةفيحص نم ٌةعطق هنس دق يظل

 ءار ٌيِبَرَعل رسا اَهْيَلِإ ىهتنأ يآ ةلاَحلا هذي لك نْب لآ اَدنَع بَ اتت ذلو

 ةلكألا َعاَمِتْجَأ رفصألا وثب : هلع منج اذ مب یک » : امي هباَحْصَأل َلاَقَ امف ؛ بملأ

 . نكتفي ميل ذ ْنَمَو « مورا مه : ٍرَفْصألآ وب )1(



 414 يعفارلآ قداص ىفطصم

 عراك نم [أرفأ لؤش ر اي ذمي نحن لق ْنِمَأ : ُهْئَع ها ّيِض دَر رم ُرَمُم َلاَقَف « ؟ عاصْفَألَأ ىَلَع

 بح مكب رمزا ذك ليكلا اشک ع فاو هوك نب ل٠ ٠ لاق

 .[؟8415١ : مقر« 6 دمحأ دسم 1 ٤۳۹۷ : مقر « دواد

 - ةْملَتْخُمْلأ ياما نم ةرالا لَم يف راني ام لع - اينُدلآ بحب ولعل نم

 ره ی ذلأ نی لك رب قالغ لو قاشا دك ليل وهل 250 لو . قزل ةع رم
 ت

2 
. 2 

 عضْوَتَس سَو ا ةَرْخصلأ ْتَيقَب ْنكلَلَو عضو دق َةْضْهّنلَ َنماَسَأ نِإَو أ . اًمْداَمِع

 ّنِم اَهِعِضْوَم يف اَهَرَقُيِل ةَرْخَّصلأ ِهِذَه اَنَعَم عقدي َبْرَمْلا َّنَأل «ُهُدقَتْعَأ ام اَدنَمَو « اَمْرَي
 ف 2

 نف نَمَع ادو . .. اهيف اكتفذَيِل ةرفشلا ىلإ نحت اكد دي هنأ ب ُبَمْحَي َوُهَو « ٍِساَسَآلأ

 | . ُهاَضَقَو ُهَرَدَق رمأل مث َّنِم نالڏخب ب اإ هوكي ا ةسايشلا

# #* # 

 ةَبْرَعْل ةَ رصاتع نم ازت نأ برملا راطفألا لهل نب ا ال هنآ ىرَأل ْنْنإَو

 ‹ ِصْيِحْنَنلأ َّنِم ُهَّفَح ِءيش لك اؤطخُي نأ دعب ٠ قا لا
e:ِتاَقَبطلأ ْيِف لِ ةَعْيِبَط ُنْرُكَي ال ديلا ناق « ةئرَمْلاَو ةيفْرَّصلا ِهْئَلاَح ىلع ُهويلَقُيَو ت 7  

 الب ُدّلَعُمل َدَلَق اَمَو « دحاَو ٍلْصَأ ْنِم ٍناَعْرَق خش لأ ٌةَعاَنِصَو اا ٌةَعاَبِصَو « َةَطَحْنْمْل
00 1 

 ِهيَبَصاَخ ضع َبَمَّدَو راكيبالآ َةَكَلَم ْنِم هسْفَن يف ِءْيَش ىَلَع يآ ] يور الو خب
 ذخألا ب نت قل نم ؛ يَ مقل ند ال نأ كلذ ني ُةنرثاَاكأ « ةّيِلْفَعْل 11 7 وم ا

 0 ةينملا ٍقْوْخُو ني ِخَأل نيبو « مُعلاَو ت امرت

 وه سلف « اَسْنإلآ جتني ام 00 لا ريل ذإ « ياو تيت ثيل قرر

 زج الإ يقل لفعل امو ؛ ئرخأ دود

 اياد يف خِساَرلأ لأ ع قي بام حالف « ةيسايَسلا ٍتاَماَظّتل نم اَنْذَحَأ ٌرخَت ت نق

 ُدسْفُي الو ةّمألأ قالخأ ىلع ُرُْجَي ال يذلا ّدَحْلأ دنع ةّيِعاَمِتْجالَ ةّيرحْلاَو ئَرْؤُشلا ّنم

 . هتوف فيض الو هجم

 اجلا

 رو 5-7

 . ويف وه اَلَوهَلةمِئق الو ع نعت طحت اك هنو ميلا نم ليلا ةأيخت ام : ُءاَتْعْلا (1)



 « مّلَقْلا يو 1 ١

 بل ىلإ ةئاورلآ ْمِهِتاَفاَحَسَو قل ِتاَقاَرْخ َْدَتْلَم « ٍرْغشلآَو بدألا نم الق ادو

 ‹ قيقحتلأو ءاصقتشالا ْيِف مهتم ْمُهتقْيِرط ُعبَشلَو « ٍةَمكِحْل ٍمْيِمَصَو ٍلاَبَخْل عناد ٍرْكفْلأ

 ةليمَجْلآ ِةَياََبْلا ٍبْيِلاَسَألا كلب ةيناَسْنإلا سلا ىلإ ماك « لدجلاو قل يف مميزا

 ٍهذَم ىَرَأ اَمَو « ٌبْرَغ َبْرَغْلاَو قرش قرشا نأ ركْذتلَف « ةيِعاَمِيْجالآ ِتاداَعْل يِ اَمَأَ

 اهفضن يف نحو يزال ٍفْضِن ْيِف ُمْوَقْلآَو - هَدحَو َتْعَمْلا اًدنَع ف الإ ُقُدْضَت َةَمِلَكْل

 إو ٠ ُفلَتخَي امو ني ام تلو كلذ لك نم ٌتاَرِمَو ةَعَطَو ميلف جازم مملو ٠ ركل
 ل لإ الإ بو الب نئون م. تلا تاق نب علت ن فنا لع ی د ا َلَوَأ
 َةَصاَحْلا اَنَقاَوْذَأ مكي انعِئاَبْط ميال ام اسفل دخن نأ ىَلَع امت ا

 هله ثقا نآ لبق نذل اس ا ذل 2 ٌئصْخشل ردنا نب ةيرشلا ك 5 نب
- 

 ىلع ئاسن هونا الاجر ةَلوُجُر َدَسْفَأ اَم ايف اهِرَْأ ْنِمَو اًهْنِم انار تل يلا 5-8

 َنْوُنَمْعَيَو ٍتاَداَعْلا ذه ٍضْعَب ىلإ َنْوُهْدي نبذل ُنْيِكاَسَمْلا ناش ِءاَلْؤَم امو « ِءاَوَسلآ

 هشؤُبرط َتْحَت لحن نأ نكن برأ نأ ْبَسْحَي ذاك الإ ألا ِتاَقَبَط نف اهب ىل

 .مهتاَداع اتلاَحَناب ب اتوب ىلع طّلَستلا یو اتسم ىلإ َنييَيروألا اًوُعْدَن اأ نع انَفَع دق

 ىَلَع نع ِنْيَسْنِج ب يراه 2 ر كي اکل بتات يعي
 ت

 تربع نبأ نم َرْه يث ءاَمُهَتيِب فالخلأ هربا ُنْيَضُيَو « اَمُهاَوْقَأ ْيِف اًمهفَعضَأ جان

 يسن لهو « ةعطاَمْلأ ِناَنْس تسلا َتْحَت و اا قلل نی هنآ َنيييروَألِ هيدا ئف ُهَتْدَجَو

 !؟ ُْهَتْيِدْمَت درب هن 1 لإ :دابنيسأ ني بزل اح ال نأ َنْوِورَملا

 0 ابل مالسإلآ نبذل :  اَنْلُق امنيو

 لوألا ئال ِءْيَش لك َرْه اتيأر يف اَذَهَر ۽ ِةَئِقْرَشلا سْفتلا ىَّلَع ٍقالخألا ِهذَم نم ٌرِطْبَسُم
 ۰ . آلو
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 ديِعَس . ايديا تخت يذلا ٍلْصَألا يف دِمَلَقِب ُفْلَوُمْلآ اَهَقَذَح ٍتاَراَبِع ضب ٍلاَقَمْلا اذه ْنِم اَنَْدَح (1)
 . َناَيْرَعلا



 ی ج
 ۹۲1 يعفارلأ قداص ىفطصم یو ن کھ

 متلو ts bS N a تلا د 3 : ا كی

 ةَمْرلَأ زذ َتاَب فنك نكر ؛ يال هوجو ىلإ ةفذؤشم « قل هين دس ْنَع ٌَلاَرُم هيما

 لَو م ُيّماَعْلا عْبْطلأ اَهَِلِإ ُهَبْذَجَو وقطنمب ُةَمِلَكْلا ِتَقِلَع ل ام ل ا ف

 نأ ريختر ونو اش نمل لث مل ؟ اهَدحَو ةملکلآ ذل ريع هير طلا

 اهب َقاضَتْسَأ اهب ناک اّمَلَق ٠ ٌءاَرَعشلا همي ام سمتي ةَرضْبْلا ىلإ ةيدابلأ نم َرَدَحْنأ مدل

 ْيِف َكَلْسَمْلا َدجَيِل هب هْعْيسُي (حلاَملآ) ر ريع بخل ذج ملو « يخل ربع ِْوَجِل بصب مل

 هيو رْحَيَو . (ةحلاَملأ) ةَلْقْلَو (ةحلاَملأ) ةَكمّسلأ مهم عابيف َنْيِاَقبْلا ياي : اراق « هَقْلَح

 4 : اولاَق . َةَرِئاَجل لايو َحدَتْمَي نح ٠ لجأ ىلإ مل يهل دزني ١ جرف ىآإ اًْيِضُم

 ف مام ٠ (حِلاَمْا) يف الإ اًصْخُر يملأ يل يف ىر الو هب يوو عودنا هُرطمُي
 نأ وه ريو « هرغشو ع يرثي مهتم رقت حو ول هَ وفالسإ يف َنْوْضْمَيَو ِءاَرَسلا

 مهطِلَحيَ « ةَماَساَو ةَعاّسلآ َنْيَب هَل ىَءاَرَتي نأ ذب امف . ُدّسْفَت الإ ِْيَلَع اب ِءاَفَوْلِل َناَمَض ال

 د

 و

 الو ائمه نفي ال مث ؛ ِديَجَس ىلع َوْهَو ْمِهِعْبَط َلَع ْمُهَو « مهم عنّي مُه و

 ِْفَو . ئَهْشَأ مسفَن ىلإ وه اَمك «وِيَلَع الام َرَسْيَأ (ُحلاَمْلا) لاري الف ٠ ‹ هَل َنْوُدْمَي َنْوُلاَرَي

 ةنسلا ءام ١975 ناريزح /وينوي ۱۸ = ه 1707 ةنس لوألا عيبر رهش 5 « 66 : ددعلا ؛ ةلاسرلا » (#)

 . 1٠١8-٠٠١8 : تاحفصلا « ةيناثلا

 ٌهاَيَح » اَنباَتِك نم ٠ ِةَلاَسّرلآ ىف ْدَلَمَع » ْرْظْنَأَو ؛ ِةَلاَسٌدلآ ىف ُدَلَمَع ُفْلْؤُمل ادب. لاَقَمْلَأ اذهب ) )1١(

 . ( « ّيعفارلأ



 q۲ ١ ملقلا ّيْحَو (

 ر وو

 باَرْعَأ نامل ٠ أَرمَأ هفوج . (حلاَمْلا) اذه ْنِم َةَعَتْرَم ْمُهَدْنِع ُبْيِصْيَف ؛ مشبع ةَنْوْسْحَو ميكي

 ولي « م م راش دوك ذأ الع مَآ امل ناص ال نأ زايا ئر مث : اول

 هكسمتو «٠ راهتلاب ةتوكسمُب ْمُهَف « هيَلَل َداَوَس هيلع اَهَتْوُقِلْفُيَو « هِمْوَي َضاَيَب َتِيِناَوَحْل
 ! ليل ُباَوبَألاَو ُناَطِيِحْلَ

 2 - ف

i رو 

 رص

 ٌرِضْخُأ « ةَلِهَألا باَسح ىلإ مالا باَسِح ْتَناَف يآ ةلمُجْلآ عليو « ُنْيَدلآ م

 « مدلا نف قرح لب اذوب دج ال « يف عجم (خلاملا) دق مکر « همه

 لار لق ؛ وب اهتهتزاَو وب هَسَْت طَرََْو « ثلا (جلاملا) اذن نتف م اد هنأ یارو

 3 دا
1١ 

 ع 500
 5 ا
e" 
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 لَو ؛ ويم ىَلَعٌنْيَدَو « وِناَسِل ىَلَع ظْفلَو « عفؤَج يف ٌصْعَمَو « سف يف مه (حِلاَمْلآ) نم
 « يسلم نِ يلع هذ الو قولا اإ : ِنْيقيِرَط نم يير ىلع ناك ذل ؛ وب امومه لاري
 نِ سبح َوُه (جلاملا) ِنمَ يف مولا يڍ ُسِبَحَو ؛ ٍرِعاَشِ وب قاط الو سيلا ائ
 ُيِباَرْعَألاَو ؛ ٌرْبَخْآ اهلل مارت اَذِإ (ةّيم) وِبِحاَص دنع لتقل نم د كس وأ لف ُهَبِكلَلَو ‹ ةطزشلآ
 ِتِيناَوَح يف وب اَنْهَر اَمر تاب ْنَأ َدْعَب لاول دنع (حلاَمْلا)ِنَم يف ُسَبْحُي يذلا فلجلأ

 ! يه ْنَم يهو ٠ ّىَمِ : اقشا حضي جنا

 : [ليوطلا نم]

 0 ْيْشاَوَحْلأ مِيَخَر ٌقِطْنَمَو رِيِرَحلأ لئم ٌرشَباَهَل

 « بذا اهو نيني يملا ني (حلملا») دن ر هاذ ني (خيات) ال
 ساس ا

 ظلما يارا ادم تشع نِ اَهاَكمَو اهيل تأت مل نإ يجن ةيجنرلآ اَهتيراَج هلآ دباو

 اذه شع ْنكَي مل ن نإ امرأ « عنيرلاَر صوُصألاب (خلاملا) ملأ يذلا نِ
 ‹ ةئقلا ةآرمْلآ نم ْئَفْصَأ يهو ّيَمِ ب َفْيَكَف « سالا يف اواوس ىََع اًداَوَس اهل يباَرغألا

 ؟ ِءاَضِئبْلآ ِةرْهَزلأ ْنِم ضيبأَر
 حْوُدْمَمْلا ُهُدِعَيَو « ٌلاَْحَيَو فاو حدي ٠ ‹ ِنْيِكْسِمْل نالي هللأ تصر : اَوَلاَق

 ىلإ ٌرِعاَّشلأ ىِفَكْنيف ١ مرد لإ ةا سْمَسلاَو كلذ نْوُكَيَو « ْيَلَع اَذَع اد ةَرْئاَجْلآب
 رم مرا يآ ُةْوُمِئَس ذر وْيَلَع َنْوُفِلْخُيَو « ويلات ئَرْخُأ اهف ْثِيَِي َنِْلاَقبْلا ّنِم وِئاَمَرَع ٍتِئناَوَح

 لَو « ِفَْتْسَيف لأي هئ َريَخ مهينا نار نم اراق الإ ةد ب الق ْمهْيَلَع َناَمَو « الِطاَمَو 2 سا مس علو روم رج 1

 مسح



 ۲۳ يعفارلآ قداص ىفطصم

 َتْيَحَو َدَسَف ام الإ ةَرَمْلآ هذه هِئاَصَعِ ُهْوُطْعُي ملف . . . ةَمْعْلأ اذ لب ة مدل اذ ْمُهَدْنِع ُهُمْسآ ِدْعَي

 ِْيَلَع لمحي كالَهَو « نمي ٌعاَبُي ٌءاَدَو ٠ اًماَعَط ْىَمَسُي ني رهف « (ٍِلاَمْلا) قع نم

 اًَهُدْهَع َلاَط ٍةَئَجلَتُم ٍةَرذَق ةي ف ُهْوُعْضَو ْدَق اوْناَكَو ؛ ِةَمِِجْلا لْكأ ىلَع لمحي اَمُك ٌراَرطضالا

 اهِيَلَع َبكاَرَتَو ‹ قصل اَم اهب قصل < ؛ منيت نفع نم يب انو ., ةفاطتل

 ٌرَج اَمَو (َحلاَمْلَأ) ّنَعْلَيَو ةلَصلا نع لس « يلع نئأو حفلا تعش يع « ٍةصَملا دعب

 حا اه دج اهر مث ةعفتلا سوغ يتو تربح ريق عزجلا ضعي م ؛ هيلع

 ُماَسْفْنُح (حلاَملأ) يف ادق « سراح ٍلِْدنق نم ُءرصلأ لإ دقت ذقو ةيالا يف رني « رك

 يلق يعل آره تشن ذق نرخ ا ب َوُد اذِإف َةَرظَنلآ فديو « اًعَبش ْتَرَجَمْنآ ِدَق

 الإ َرَمْحَقلاَو ٌرَمْصضَألآ َءالَبْلاَو ٌنْوُعاَطل كرت الو «ولع نإ هُسْفَن ُبِْيَتَو : اَوْلاَق ! َّلَعَفَو

 ٌةبَبَضُم يهو َّحْوّرلأ ْمٌعطَنيَو اًهْئِم ءاَوَهْل ُمَسْنتَي ٍتوُئاَحْلا ةّرك ىلإ لوح « «َعلاَمْلا) اذنه

 يف نب خو ؛ دالا باتي ةر ةر رق ليل اهني عارب لي الو « دنيا

 اَذِإ ىح « ِهْيَلَع َكِلَذ ٌلْوطَيَو ٠ ٍلْيَللا ٍفْوَج يف مِئاَلآ د ُدباَعْلا ْحْبَسُي اَم دَدَع كس

 وَ ويو « يِفاَّصلآ ءاَمْلآب رجم 5 ب ِرْئِدَعْلآَك الإ راسلا ُاَرَي ا ٠ : يعل رجلا ممل 5

 راب هلآ يت أب و ٠ يللا راصد لاتلا) ني ليل فج يف زا ال ك ٌتّصْنَأ

 لإ بي ةاَحلا لضم ئنملا ىلع الا ذذ وئفتو « هك حتي تزئالا بحاسي

 نم جرحي « ةدْوُدمَم مارد ال هَمَم قب ب الو ؛ وْيَلَع ام اَهَباَحْصَأ نفره َنْيِلاَّقَبْلا ٍتِِناَوَح

 يبل« بتاع بت نينا * تطل نال نصي كات راتج لع را

 6 ا ةتشأ لَو ل الد اهل الو اريل همنا

 أ هكٌرَحُت ْتَناَك اَمَك رغشلل ُراَمِحْلا ُهكْرَحُيَو : اولا

 هب وريو م i ‹ ةّمعطألا ا ْيِف (حلاملاك) لإ بارلا نف تن نإ « ٌيِرْصَب
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 (نِطاَبْلآ هِلقَع) يِفَو « يم َراَدَو ُهَبْحَو هّقؤَش ركذيو رعشلل ُجاَتْهيَف « ٌةاَيَحْلآ ُهْرْهَتَو « ُبَرَطل

 ُلْوَقَيَف < مل نك رد ي عادلا اذ ات 2 (حلاَمْلأ) َنِم ْتْيناَوَحَو ُتِئِاَوَح

 ُهَّلَعَل نکو « َوُه ام اَنَأ ْيِرْدَأ اَمَو ؛ (َحلاَمْلا) هيف نَا هتياَرَر ُيَِمْصَألآ ٌلَمْهَأ يذلا ٌرْعّشلآ

 : [ليوطلا نم « حّولملا نب سيق ىلبَلُنوُنْجَم َرْهَو] رخ آلآ ٍلْوَق لم

 اَبلَعاَهِقْيِر ْنِم رخل ءاَم َحَبْطأل (حِلاَم) ُرْخَبْلَو رخبلا يف تلقت ْوَلَو

 : [ِزَجولا نم ٠ يينكلا فادعوه ٍلْئاَْلا ٍلْوَق د لم وأ
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 العمل يف اَهْنَع َبَمْذَم لَو « يمص أ مدلك رمت يلا ةيلينتلا هب ا ةَ اًوّرلأ يه هذه

 دوسلار رمخألا ٍفْنَأ مغر ىلع « ةا يذ ِةَعَل يف َةَيِسْفَ َةَمِلَك (ُحِلاَمْلا) َراَص وإ

 اَنْ ُهَّنِإَف ‹ (حلاَمْلا) ةَمِلَك يف الإ ِةَيبَرَعْل يف ج ها نم لا ةد َدْيَبَع نأ وعض

 طْلَسَت نم َبِلْغَي نأ دب ال ام ُهَبَلَعَو « شيع شعلا مح ىَلَع هبط لر يت ٌيئِناَوَح ُلاَقَب ماع

 . 0( تيار
 یک ی ا ا اش رحت يتلآ ةَمححلاو

 َءاَجَو اهجَو مالكي َداَرَأ اَمّبْرَف « هِلَمَعَو هست نيب ةهباشملآ مق نأ دب الو « ُةَفْرِحْل

 رهط - ُلَمَعْلآ ُهَدَسْفَأ تيارت ني عزت يذلا ي او رتاج َو ىلع جاهلا

 0 ثم زظ الف ١ یر م َعِضاَوَم ْىَلَع َسَمْطَف ِكاَرْذِإلَآَو يق ولآ يف داس

 ناک ْنِإَو « هم ا ْيذ حلاتك (حلام) ةغالَبلأَر بدلا يف هَل 0 لأ 0 ا هست

 . «ذإ ١ : ْنِمالدَب  اًذإ » : لْضَألآ يف (1)

 ‹ ةَمِلَكْلا ننعم لك ئيِفْوَتْسَت ربيعا ىف ىدأ ىه « (نطابلا ُلْقَعْلا) : ىَمَسْياَمِل ةَمِلَكْلا ذده اتغضَو (0)

 . قاقشال ُهْعَوَسُي ال [ ٌديِعَب ] لَم َّنإق « دفاع اتطاب نركب مث ٠ ٌلْفَع َكاَْ َنْكَي نل تعم الو
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 ْنَع فُحّصلا ىد يف بنك هلأ '””ائياَحْصَأ نم ْعْيِلَب بتاكل ُهاَننَأَر ْيذّلآ (حلاَمْلَأ)َو

 ْيَنأَيَف أ امهم ظِفاَحَو يش ِتْوَم َدْعَب ِثْعَبْلَأَك ماّيألآ ِهِذلَم رغش ْيِف ره نارد
 ر اھم
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 . روض ٌتِْيِجَع اڌنه : : ُلْوْقَي هٿ رعاَسلأ ُهَلاَ امم ةّياتكلأ دعب ةَراَمِتْسالَأ َدْعَب ْزاَجَمْلأِب

 نب قطا هذه یل ل بحت لارو لم ريغ عاش نَا . ديرب ادام فرغ ال

 ريالا لنت يآ . مهن اه: ةَباَتكلا يف ُلْصَألاَو » : لوق كلَ َْلَع بمب مث ٍدفلآ

 ديل اك اذ ! كي نإ يس الو « يت نإ ين م نفذ ىلإ هذ ني ساتخإلا
 سكر ےک 2 2

 م ين 8 5 ا 3م و “ف َظْمّللَا لمعت َتْنُك اَذِإَو ٠ ِءادَألأ ةّئِدب ةياتعلأ ةّلقَو ةكاكَرلأَو اَهِبِإلَاَو ُفْعّضلأ اًمُرَراَعَتي

. 
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 كنم مُهَفأ يو وَ فيكَ « هب دنر ات ِيَِلَو هضم ربع

 ٌءاوُْسَو ةَكاَكَدلآَو ْماَهْبِولَأَو ُفْعَّضلأ ناک اًذِإَف 2 بدلا علام نِي (علام) اذنه ال ال
2 
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 رْيْغِلَو هضم ريغ يف ظل ٍلاَمْعَتْسأ نِم بالا ير ئف ةن - ِءاَدَألَأ ُفْعَضَر 2 الآ

 ننام اَهَل سل ةاتكلأر زاجتلاو رر هنيا ّنم نالا َنساَحَم ن -
 ه5 دنر ام رل هضم ربع یف ظل لاما : نا لإ كل

 ُهَاَمََهٍلَسَع نمل َِعاَمَِإ تمي » : ىلع لوق يف عصب بك ٍبِتاَكآ قير ىَلَعَو
 . ؟ ۲٣[ : ةيآلا /ناقرفلا ةروس ]۲٠ اروم اصبع م ر وس

 نیکو « اًرِقاَسُم وأ اتا ناک ْلَمَو لآ َْمِدَق فْيَك : لوق ءار

 ؟ ٌةَتْئِرَم وأ ٌتْيَب ُلَمَعْلآ

 ٤٤[ : ةبآلا /دوه ةروس 111 42م ىلا راتب بق :  كلا هْذَه ف عصي فك مث
 مي نأ ُدْوُجَي الف قْلَح اهل ناک اَذِإَو .٠ مليل هثلَضَع هک رحت ٌقْلَح صدأ ْلَمَو : ناني

 ّ . ؟ لَو جذع غر ىلإ جاستن

 ص
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 : مقر « دواد وبأ ؛ :NAY مقر « ملسم < :YON : مقر] ٌيِراَخُبْل ٍثْيِدَح ٰيف لوق اًذاَمَو

 ةر ل Lor فكس كوم عمك 7 000
4Y۸ٌرطقَي اًيوص » وأ ؛«مذلا تّوص هناك اًنّوَص عسل ى : [؛ ٍمِلْسُم حيعبص » يف صلو  

 : لأْسَيَو « مدو ِهِحْرَجَو ِتْوَصلَأ ىلَع ضاَريغالأ ُهُْجَوْيَأ - يناغألآ ٰيف امك - ٠ مَدلآ ُهْنِم

 )١( ) هئا آ حالم » ٍناَوئدِل دهل ناک ‹ َيَنِزاَمْلا : یني ( .
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 . ؟ ايف ٌمذلا ٰيرجيف ُقْوُرُع ِتْوَّصلِل ْلَهَو < مدلا اذنه نؤل امو < حرج اذاَمِ
 و < هو ساهم

 ةباتكف لاَ ‹ اًهْنم ْتَناَك ْنِإَو ةغالبْلا يه ْتَسِيَل ِساَسْخِإلَاَو ٍرِطاَخْلآ َلْقَتَو َماَهْفإلا ن ا
 ي ر

 مالو اهني تفي باكا لَ نم يمل يمال نف تق ثا هلك ٍْحّصل

 لفلفلاَو ُحلمْلَاَو ٌءاَوُسلأ م ل « الم (يتاَحْلَأ) طن مقلع ٰيف ناَوْخ اتهم

 2000 يلو رضَق يف سز وم ميو يف ٌرخآو « ةفلَصُم اَنْ خب ْحْيِماَوَكْلاَو

 أ ؛ ٍلْيمَجْلا اَهِهَجَو رتب لفل يف ٍةَِضُم لَك نم ئَرخألا ُةّمشألا هلْرَح نمو ُةَعشَألا
 ا کر ١ هيلا يف لا يتق لم تلا رهو ۴ ألا نف لإ رها نم ةوؤشلا

 يالا عمم « عقلا ىلإ لاجل ُفاَضنَي مير ؛ الإ ل ي ٌدئَقْعَت ُهَنِإ ؟ َوُه ٍدْئَقَْت

 ٍةَعيبَطلآ عدن نب مال يَ ديت َكِدك وَ ؛ اًعَم ٌنْفَتلاَو ٌةَدْئاَمْلا نرو عاَتْمِيْسالآَو

 هذه يف اَهّنَبف ٌلْيِمَجْل ُنْوَكْل اهْيَلَع ُمْوَقَي لآ ىَقْيسْوُمْل جوري ءاَجَو < ركفلآ ٍعاَدْبِإَو

 اَهْيَلَع امي ةَدِئاَمْلل َلَعَجَف ِةَيِبْذاَجْلا رس َلّرْثَتْس 1و « ةلبمَجْلا ةَدِئاَمْلآ اهب مق نيت ٍءاَيشَلآ

 . ةد دئاَمْلآِب الصنم اًرْوُعَش بولم لَ ُتْيَح ْنِم بولاپ اص اًروُعُش

 ةلوهُسلآ هه هنيعب وه « ةَمِطاَعْلا نه ةد ِداَمَجْلا يف َرَّوَص يذلا ُديقعَتلا اَذَمَو

 الو نه ريب ُهيداَمْلا ةَلْوْهْسلا يه ئرخألا ةَدِئاَمْلا يف لآ ةَجاَذَعلا َكْلَتَو ؛ اَهُحْوُدَو

 ئّرخألاو ء رب لصتتي اَمر و ماَعطلا َنِم ةعثاَر ةَدْيِصَق د ليت اَمهاَدحِ نأ امه قزد « جزر

 ! ٍفْحّصلأ ٍتاَلاَمَمَك َةَلاَقَم ماَعَطلا نم لمح

 ىف الر «وِِفاََم الو هاَضعَأِب ُفِلَتْخَيال : ٌدِحاَو ٍةَلْبمَجْلا ِْفَو ِءاَهْوَّشلا يف ُهْجَوْلآَو

 دبیکزت زاجغإ نع ْينأَي ٍلِئمَجْل َماَجسْنأ َّنَأ دن َدَْي ؛ اًهِلَمْكَأَو هنت نع ةايكلأ ياعم د

 يه ٍةَمِجَسْنُم هَ ريس يرفكلا هك ٌروْظُي كلذ لَك ِهِلْعَجَو « دبات ٍقبِقْدََو هِتاَمَسَق ريق ر

 َقِئقْدَتلَآ َدَمَق ذق ناك اذِإ ؛ انش ُهْنِ م ُرِهْظُي الو َنَمْلا اذن ليفي الف رخالا أ زر کک

 ء ٍرْيِصَق ىلإ ٍليِرَط ْنِم ِةَلْهّسلآ سيال ىلع هاجر بشاتتلآ ّنَف ُدْيِقَْت َوُه ْيَذّلأ َيِسَدْنَهْل

 « ِةَرراَمْلا ةَتْجَوْلاَك « َكاَنُه ْنِم فسخني فس اته ْنِم اتن ام ىلإ « ضرع اَمَو ٌرْيِدَتْسَي اَم ىلإ
 هم و ص

 ىلطُمْلا ُدِيَقْعَتلَأ اًهِْيَعِب يه ٠ عتب اَمَك عضل يف ةقلطُمْلا ةكؤهشلأ هذه ؛ رِئاَغْلا ٍقْدّسلَأَو



 ۷ يعفارلآ قداص ىفطصم

 اقبالا اب ني لا هر هين یه اج + لاما هيي يبا رطل
 ريَ اَدلَمَو ٌمْوُهْفَم اذنه نإ : كَم تنا « سف نف امهر ربت لإ امينا یف ؛ يلا

 ْنَع َلّوَحْمَو تَقِ قرط لع مينو ٠ نامر ُحِضاَوَو « دعم راو لس كو « مزه

 ام رتا لا زأ ٍلاَمَجْلا يف ُهْحَدْمَتْوَأ بيعت ٍءْيَش ىلع ُكُدَت ال كلذ يف كَ ؛ وقير

 . اهكاَرذِإَو اَهَقْوَذَو َكسْفَن يف ُباَعُي وأ ُحَدْمُي ام َْلَع لدن

 : ِْيلَع ةَفلَتْخُمْلا ٍسْفَْأْلا يف ْلَب « ويف ٍفَلَتْخُمْلا ِءْيَسلآ يف ْنْرُكت ال فالتخالا ْيِناَعَمَو

 هب ةي ْتَناَك الو « اَعَم ٍتْفَو يف اَهِلاَمَجِ ةَمْوُمْدَم َةَحْوُدنَم ُةَليِمَجْلا نركب نأ اًلاَحُم ق

 يف َتْنَأ َكَلْقَع َرُه ِءْيَش ىَلَع َكُمْكْحَو « ةّلاحِيْسالا يف اَدْمُب ُدَشَأ اًدنَمَو « ُءاَتْسَح وب َيِه

 . ِءّْيَّشلآ اًذنَم

 : مهسُفْلَأ يف ِناَسْحِيْسالآ ٰيِعاَرَد َتْدَجَو هوئي تعم ىلع سالا َنَقّتأ ىم

 ْنْوَكَي اهب يتلا ُهْوُجْوْلا ٍتّديعَت تم ْنِكلَلَو ؛ اب اح إذا نيد نف كيك ةع

 ةَفِيِرَطلا اهب ْتَرّرَقَتَو ٠ اَهَْمَسَر تلا َلْوُصألآ امرا ٠ َنْرُِلَتْخُمْلا الإ مَجَرَو , ْمَكُحْل
 رفا ْيِناَعَم ْنِم نكي اَمِل ٍنالخالا باسا يفي كلذ « ِمْهَملأَ قول ف ْمُهَدْنِ

 مل ناتي يف عيب پاک نم م َنْوَكَي نا ِناَيَْلا دقت ٰيف ٌطْرَّشلأ ناک اَذهِلَو « هب بالا ةصاخو

 اذهل هّبَس امم ْتَلاَطَر ترم ْتّلَع ٍرِعاَش ْنِم َنُْكَي نَا عسل دقت ْيِفَ » ئَرْخْأ عَن هدست

 ظ 4 ا ردت ا

 ثلا لإ ٍةَعالَبْل بلاس ¿ن نم اًمَرْخَنَر ُتاَياَبِكْلاَو ُتاَراَعِتْسالاَو ٌُتاَراَجَملأ اَمَو

 َُه امو مَا وه ام اياك برف اتعب يه ْذإ ٠ قلا سفال ةع هنَع َبَهْذَم ال يي

 يف ِءاَيَشَألل اًعْضَوَو اَمْشَعَتَو اًمَلكَت سْفكلآ هام ريل كلذ َرَهَظ اَمّبْرَو ؛ ؛ أره امو « لمحا

 ءوب َةَرْبِع ال لمنو « ةيداّتلأ يف ٌةَءاَسَِو عاق لَم هلآ اذلَم ْنِم جرير ؛ اًهِِضاَوَم رع

 هَل َنم اهْيلْت ةعاَِص اًهَظاَمْلَأ ْمَْضَتَ « اَهِئِناَحَم َةداَيز الإ بات ةَرِعاَشلآ سفكلا هيت ّنكنَلَو

 بلف مالكا ِرَوُص فهيا َْوُكت ال مَن مك ؛ اَهَساَسْحِإ ُفِعاَضُيَو سل ىلإ دُنيا
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 اًمئاَد دْهّشلا نتي كلذ نمو ؛ ِسْفَتلا رْوُعَش ف ةدايزلأ هذلهل ةي الإ هِئناَحَم ةَداَرِإَو هظ املأ



 ملقا يخو» 4۲۸

 e 2 3 يف ع ل ame نأ ىلإ ةَعيبطلَأ ْيِف اًيِعْيِبَط َنْرْكَي نأ ْنِم ةَعاَْصلَأ هذه ُهَجِرْخُتِل ٠ يَ ةَعاَنصلآب ادار

 ل ووم و

 نيف ُناَيلآَو . ديما نالا ريع درمل جاهم ُْوْعُشلأَو . ةياشنإلا نف اح زك
 3 86 ا -

 وا
 ةَعاَنِص اَهَّنَأ نم َرْثكَأ ايش ةا ِتاَتّسَحُحْلآ ُةَمْيَقَح ْنْوُكَن ال اَذنَهِبَو ؛ ٍتَتَمْلاَك وأ مالك ما

 تنم ةياَج وم امو زم يح و ام رينا يذق « خلل م ليلة
 1 ش ةَ

 يف يل ام ٍتاَمِلَكْلا َيِطْنُت يك ٍةَساَسَحْلآ ملل ٍِظاَملَ يف جاييهالا ٍثاَدْحإل اهم دب ا

 یب میگا

 مط ١

 ا

۹ 
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 ىَلَع ْنِنجَت ال يدع ُةَفاَحَّصلآَو ١ بألا َْلَع ِةَفاَحَّصلأ ةَياَنج ي اأ اكلك دق
 ناك ائ بْنِ هبط غلبلا ةقيلس ىلع رال َنِم اَهَّلَق ؛ ميف ىلع نکو « بألا
 ّنم ٰيفاَحصلَأ برق امَّلكَو « َِقيِلَسَو مدل يذ عع ىلَع ِةَرْصَبْلا يف ذ َنيلاَقَبْلا ٍتْئِناَوَحل
 لب ماو الخ يلا لهو اتجو لا ع ف رزان لع صو تالا

 . لت ربع حِضاَو َرْه لب « لمآ ريب

 يعفارلا قداص ىفطصم
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 "« 00 سواد ووو

 ميل 0 ا ديا سا

 ١

 ٍتاَّلَجَمْلاَو فحصل ِرْوُد يف اتاك ِءالَضُم ىلإ هني ُتْلَمَح امَلَقْلا يخَو» ياك رهط اَ
 َنْوُكَي نأ ليسَ ِمْجّلأَك « يام را يف سيل لج انو « ُهْنَع اوبتْكَيَو هو قيل مهي ميِد

 نم اَناَكَم الَو ٍةَحافت ىلإ ُهَلصَبْلا يف لوح يامل ًمِضْوَم يم يف ملأ اَ ؛عقلتن يف
 يحتل الق : نييه ئَدخإ الإ نيك نِم يِدهَأ تشكو ؛ ٍْلَصَي ىلإ ٌةَحاَفتلَأ هيف ُبلَقْنت نت فرحا

 . !ِءاَلْؤلَ رْيَغِل بْزَح ُراَدْنِاَمِإَو ءمِهِيْولُف ةَمالَسَو ْمهِتِباَمكَو مهاب ثا ْنَمل

 ٌةَجاَتْحُم َةَْيِمَحْلآ نأ ىلَع كلذ لذي « ُْوباَع ْنَم َلاَوْقَآ يف لآ تَن ذق هفت ْنآْرْقلاَو

 :اَهَدْوُجُر تبث اَمِهِدَحَب َيَِق ؛ اَهلَبْعَيو اهب رق ْنَم ىَلِإ اَهَيَجاَسك « اَمُدُرَيَو اًَهُرِكْنُي ْنَم ىِ

 . ٍراَرْمِتْساَلََو ِدْوَجُوْلأ ىَلَع اًهَتَردُق 3 تبت رخآلابو

 ىلإ اًهنطاَب نِم رم َةَحنِرَص َةيوَق سلا ِتناَك اد ادا ْسَرْخَي ال قحاب ُُْعْشلآَو
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 وتلُم سفتلا تناك اذِإَو ؛ هيف قّدَص ْمَعَن وأ ال َلاَق ن نق ٠ ٍةَصِلاَخْلآ ِةَمِلَكلأ ْيِف اًمِرِهاَظ

 ةَمِلَكلأ يف رمال ىلإ ن اخ یئ ناب لإ ناب نب , رق ٠ نيالا ضال هيَ
 ْمَحَن وأ ال َلاَق ْنِإَف « ِهوْحَنَو ِدَسَحْلاَك ُرَخآ ضرع هْيَطَمُي ىلا ارزش ُنْوْكَي ذِإ ؛ ةيؤلفمْل

 . اًعيَج اَمهيِف بذ

Hنإ  ¥ 

 مب ياست لاوس اًهنِم لَك يف ُنحأ ِتالَجَمْلاَو فحصل ٍرْوُد ْىَلَع ٰيفاَوط يف ُتْنُكَ
 أو  ةفاَحَصلا يف ِلَمَلأ ىلإ ثغر ثنك رم ِءاَدتْب يف يق ؟ ْيِجَت ملاذا : ُناَكَمْل

 ْيِف ْيِنَهْجَوَو كلذ ْنَع ْيِندَر هلآ همحر ني رکو شات تامر ضير * اعم موي

 ةنسلا « م 1۹۳۷ طابش /رياريف ١5 = ه ۱۳۵۵ ةنس ةجحلا وذ 4 . 184 : ددعلا ؛ ةلاسرلا» (#)

 . ۲٤۵ 7847 : تاحفصلا « ةسماخلا

 . نايزا ديِهَس . لوألا اَمِهيَعْبَط ف ينال لوألا نزلا ينمي ()



  QTمَلَقْلا يحَو «

 ةَرْوُسْكَمْل ٍفْوُرْحْلا ضْمَبَك َنآلآ تنك فاحص تاست ين ول 4 هلل نڪا ذل يئس

 ذإ ؛ تمت تَضقت اَمَلُكَو ء تَصقت قت املك ييف « بب أَ وَلا ةئاَحصلل

 يهو ؛ َنْييَمُأ ٌفاَصْنَأ ذأ ءار ُفاَصْنأ اهَتْوُوَرَْي ْنَم رك رابتغآ ْىَلَع اف رم زات ناک

 ٍدَعاَوُق ةاَعاَرُمب ب اَهُماَمَتَق « ةّيبَألآ أ ةيسايّسلآ وأ ةّيِعاَمتْجالآ ةءاَرقلا ملغ ةقيرطلاك اذهب

 ؛ اًهسف ٍةَعْيَقَحِ يحب ديف كي رفا ررهنُجلا ماه نأ ذب اتو .... یراق

 : هاَوَعَويُكُح يف َهّلَعْجيو ا ا اب شن زل أ عقلا ُهَعَم َيِهَق
 عسل ُلَمَع يِ مث ؛ ابدأ اهي اَهتَعاَط يف ْمُهْلَعْجَتَو ْمُهْرْمأَت ْنَم اًهِئاَتبَأ نم اهل َسْيَلَو
 ىلإ ال مِئاَدلأ ٍتفَوْلأ ىلإ هيف ُرَظْنَي و ١ نيس بن قي نب ات عبا امف ؛ ميلا

 ۰ . نايا ىَئحَم ال ِدوُلُخْلا ىَْعَم هب داَرْيَو ٠ ٍرباَعْلا ٍتْفَوْل

 غلا َساَسَأ َّنِإَف ؛ اَهيقنِرطِب ِةَفاَحَّصلا هِذَم يف ٍلَمَعلاَك ٌءْيَس علا لقي الر
 ةَرِيِخّصلأ ةَرَمَأ ُجاَرْخِإَو ءايشألآ رارش أ يف ُلْعَْحَتلاَو قْمعْلأ هبدأو « (ُبِجَي امك بجي ج اَم)

 : ركب اَمَك ٌنكْمي اَم) اَهْساَسأَف يه اما ۽ ييقد ِلْيوط ٍلَمَعب ةَرْيبكْلأ ة ةرَجّشلا لم نم
 . َرْيَغ ال ِناَوْنُعْلآ ةَعاَنِصك ٌةَعاَبِصَو ُم ُماَمْلِإلاَو تاو اعزلا أ

 َمَبْصَأَو متو حصن اإ اة هَيمْرَيْل ِةَفاَحَّصلأ هذلَم نف َلَمْعَي ن نأ بْيدَألَاِب ُنْسْحَي سس

 هرعت ليالي رق ٠ ةطرتلا يف ةلرذلا يف ياك ل « ةطنرخلا »لح وذل
 ےس < ل

 اَِناَجْنِي ْنِم اَجاَن ُنْوُكَيَو « اًهْئم ةَوُقْل ُدِمتْسَي اَلَو ةا اَمُدُمَي َرُه مث . . . ليد الر لور
 ْىَدَم ىلإ ٌرَبْلا لأ نم اَهَتَمِشَأ قلت ِةَمِيِظَمْلا ِةراتَمْلَ اهني مقِيَو « اَهاَذَرَح نِ هَر ال
 .! عِراّشلآ حْيِباَصَم نِ حاَبْصَِك ال « ٍقاَقآَلآ نم ديب

 ر بك عات جزل نرم انكم اكل لمْ اظن يزن ةَلاَحَو

 + « ريالا بد لوا هلک مف ٠ نيو الياس تباوعلا تر رش بابتا لد
 يف اَنَدْنِع نکا یک اعْيِمَج ِءاَلْؤَم َقْرَق ُميِظَمْلا ُبْندَألآَو . . . َيِلْرَهْلا ٍلئَمٌملآ هش ُلُجَرل
 . ! اًعْيِمَج ِءالُؤَم َءاَرَو َةَفاَحَّصْلَأ
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 ۳۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

7 
 + مَ يف نب طق يج ْءاَج فشلا رود يلع فا نب ٹر امل يَ ؛

 ايف ٍصّصْختمْل يدل ئأإ : ملل ي ىو » َيِدْهَأِل اًماَدْخِإ ٌلْخْدَأ ِةَلْيَل َتاَذ

 < قل طبق يأ م 7 « ٍقْلَحلا هوم  عْوبْرَم َلُجَو اإ ٠ .ِْيَلَع يولد ٠ يمل

 یف اًنْيَِج ناک ْذُم ٌةاّيَحْلأ همر مناك يح ةرؤَد اَمهئَرَجخِم يف اذ « يتيما ظاَج

 ْئَرَيِل ر دضاَسلا لأ اده هيف بك اَمّنأَك وأ أ, بفضولاو سامشإلل يب هال ما نط

 نئَئْيَعْل ناب َقِلخ ذق َرُه ؤا « اًهِنْوُنُف ىف غيني رشا وال ذب ُهدْيَغ یری امم رکا

 . رقتلا ٍقِيقَْتِل لسزُأ ْدَق ٌلُجَر هنأ ةّئهلإلا ةرذُقل هيلو تطل
5َ 

 8 7 اما 3
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 أرقي امك اهل مكي « ةتئِرَجْآ ُداَكَش يأ ٠ دنر واو : َلاقَ 3 7
Î 0 3 17 0 1٠ ود  fهم هر  

 شزقلاَو ٍضِيَبْلاَو ِنْبْجْلاَو فْيغّرلآب ؛ حرض ىلع اقل
 و : ُتْلُق

 رم َتْنكَو ةَياَهّتلأ أ هذه ىلإ َناَمْثُع اب ای َتْيِهتْنأ فيكف ! ل اإ :

 ؟ مالَكْلا یف ذ اسار َتْنَكَو ةَفاَحَّصلأ يف تبن فيكَ

5١ 

 مسالا

. 

3 mn 

oe 

 ہلا َناَكَل سْكَمْلاب 57 ءا ج وَ : لاتا ْتَباَحَف ئتالخأ ْثَحَجَن : لاق

 ب 0 ب
5 

5 
A3 01  

 ومر

 ؟ ةنوناق ام اول لنو هو : تلف

5 

 اَمَو ةَلْزاَتلأ ُتاَهِجْلَأَو « اًهْنِم هْيِحْوَتْسَي اَمَو ةيلاَعْلآ ثاّهجلا : 0 : لاق

 . رهو نْيتهجلا َنْيَب س 6 و ارا
 ر و 2
 ؟ ادام وهو : تلف

 لكك ةر رنات .. . « ره » يذل رهو ؟ ةَدالَبْلا هذلَه اَم : َلاَقَو يف َنَلْئَحَ

 فز كل كيتي ملأ - ءال

 دقو

2 

 َو ةلوّدلأ َكْلَو ننزِبْخَف تنأَو ؟ عاتي ٍءيش

 أ ْمهِسْوُفُن يف تنحل « شزق ةَنِم َناَمث فذ

 ؟ بّذَألاَو نابل ّنِم

37 5 

 | دنع هل

 ٍةَحْفَص ةّئم ناَمث يدهن ٌتْدِج َتْنَأ امم

 وصلا

 َمَظْع



  Aiملقا ي يحو )

 ؟ اه ُبَتكَت اًذاَمَق ! ناَمَْع اَبَأ اَي : ُتْلُق
 ص

 . ىف َتْنَأ ىّرَت اًداَمَف « ةيورلأ َنِم ٌةَرْوُص ةقاَحّصلآ هذه يف ةباتكلا نإ : َلاَق
 و وم

 موق نؤكي ) : ِثْيِدَحْلأ يف ْيِوِرَن انك ْدَمَل ؟ . .. ْيفَو ... ْيِفَو

 هذه ْنِم َّلَعْلَف « ٠٠۲١[ : مقر « «دمحأ دنسم» عجار ] ؛ اًهِناَسِلِ ُةَرَقَبْلا ضزألا ُنسَحْلَت امك

 . . ةَدْيِرَجْلا ٍبِحاَص ناس ةلْيوُطلأ ةتسلألا

 . ةَقْيِحَّصلأ ىَلَع ْمُهَمُكَحَو ءاّرَقْلا تْيسَن ْذَق اَنَحْيَش اَي كلو : ۳
 ے۱ اه سا

 الب ال 0 نا ْلَهَو ! ُءاَرَقلأ ام َكاَرْدَأ اَمَو « ُءاَتَقْلآ ام ُءاَءُقْلآ : َلاَق

 ةَسايَّسْل ُبْذَكَو 5 قالخألا ُفْعِضَو ٠ ةاّيحْلأ ةفاَحَسَو « ِسراَدَمْل

 ماد اَمَو .. ِةَدْئِدَج ِة رطب بذي َبذكلا َلَعْجَت ذآ « تخش وذل بكام رخ ين

 ٌةَدْيِدَّشلَ ناعما اَهِيِف ْتَناَم ْدَق ةاَيَح يف سالار ٠ ٌلْرَهْلأ َوُه مه ُرْهْظَمْلاَف ٌبْذَكْلا وه أَديَمْلا

 ؛ ةّصْيخّدلأ َه راو « ةَصيخْولا ةَملكاَو « ةَصِنحَرلا ةقاَحّصلآ ندب مهم « ماسلا ؛ ةّيِوَمْل

 . (ةقاَحّصلا َكِيِلاَعَص) ْمُه ُهَلاَْمأَو ظحاَجْلآ َحَبْصَأ اَدَهِبَو

 مس 0

. 

8 1 bn 
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 لاقي ال نبيع حج مث جال ضهتف « رئرختا سيئر ىلإ َناَمْنُع ابا وع ذي ْنمَرَجْلَأ َّقَدَو e ع و 51 سا 8 م ممر ا م

 اا ام و اہ ناوت صام طيَحَول ! فأ : َلاَقَو . . . ٍناَتَجِراَخ لب « ِناَنْطِحاَج اَمهْبف
 . ]1: ةيآلا /دوه ةروس ]١١ نومي

 َجَرْهَبَو ٠ ِءاَمَكْحْلَأ َدْنِع فلكتلا َحْبَقَو ٠ ِءاَمْلُعْلا ىلع َدْئَرَتلا َمَرَح ْيِذّلاَو الك »

 . 20و ُهْهْعَس َّلَض ْنَم الإ اذنه نط ال « ِءاَهَققْلآ دنع َنْيباَذَكل

0 
C'1 3 . 3 55 ١ e 5 0 £ 5 ¢ e 

e 4 x sk لَمَع هْيلِإ ظَحَج : ٌلَئَمْلا َلاَق اَم َكِلَمَع يف لَ ! ةفاَحَص اهحبو : ؛“ . 

 . اجلا مالك ني هللا زل 0(
 ر

 . َمَنَص اَم َءْؤْس ئَأرِهِلَمَح يرن اإ تونر (0)



 ۳ یعفارلآ قداص ىفطصم

 ؟ ٌةّصقْلأ ام كلو : تلق

 قلعت ْنَمَو « اليا َناَك بف َّنك نم حیا ١ : ُفتخألا َلاَقَو ! ٌةَفاَحَّص اًهَحْبَو : لاَ

 نوصي ٌبَسَح وأ « ُهُدّدَسُي ٌلْفَع َْأ « ُهُدْشْرُي ٌنْيد : مْوَقْلأ ْيِحِلاَص ْنِم ناک نهم ةلصْحب

 امرأ

Neقفاكو « هضغْبي ٌقْفاَتْمَو « ُهَدُسْحَي نمم : مذا ن ّنْيَب ُنمْؤُمْلا :١ َلاَفَو . ؛ ُهاَنْقَي ءاَيَح وأ ویر ذا  

 لال مُهْرَدَو < ُلْدَعْلَاَو ٠ ُنْيقَيْلأ : نه وم نأ نب هنأ . تفي ٌناَطْبْشَو , ُهَُدِهاَجُي

 ©. . . يلع نب ُنَسَحْلآ َلاَقَو . ؛ طلآ يف أَو

 د اًذاَمَق ؛ ِفَتْحَألَآَو ِنَسَحْلاَو ِظْفِحْلَو ةياَرلأ َنِم نالا اَنْعَد « اَنَحْيَش اي : تلق

 ؟ ريتا يسير َدْنِع
7 

 امل

 َّنإ : ٍريِرْخَّلآ سيئر ُلوُقَيَو . . مري هئبتك يذلا ٍلاَقمْلآ يف ةرئاَهُمْلا نسخأ مل : لاَ
 ةباكلا ومس َّنِإ : ُلْوُقَيَ . هيوم هلأ ىَلَع لدي َرَحآلآ ُهَفْضِي نإ ؟ ليو هيون فضي

 ٍةَساَروَو ِثْيِدَحْلَو نارا ظفج نِ َنوُجْرْحَي ال دم اذه يف امل نال « ٌحْبِصَق طاطحأ

 ِثْيِدَحْلَاَو ٍنآْرْْلا ظفحَو . ِةَيلَرْهْلا ٍتاَلَجَمْلاَو ٍتاياَوَرلآ ّنم لب « ِءاَحَصْفْلاَو ِءاَمَلْعْلا بك
 ةباًجتسالل ةَعْيَطلآَب يهم اَهِئاَعَم ُلَعْجَيَو ؛ سْفكلآ َنْوْناَق تلا ىف ْعَضَي ءاَمَلعلأ ْماَكَكَ رع

 ُتاَيِاَوُرلَأ ْعَنصَت اًذاَم ْنِكلَلَو ؛ ةَقْلَأَو ٌدِجْلأَو ةلْيِضَمْلاَو ِنْيّدلَأ ْيِن ةر ْيِناَعَمْل َكْلِتِل

 ٍحراَسَمْلاَو ناله ةبلاطلاو ِنالف ٍبِلاَطلأ ٌرْبْخَو ِتاَيئعْمْلاَو ٍِتاَلَْمُمْلا ُرَوُصَو ُتدّلَجَمْلاَو

 .؟ ْيِهالَمْلاَو

 ؟ خبراً يف يع لاقي ام : هس لاسي ال يذلا بتاَكْلا َّنإ : ربرخلا سير ُلْوُقَي

 ةَعَبطَمَر ؛ خیرات رم َعيِراَتلاَو ء شرفنا يم شؤُرلا أل « يقبل ةفاَحَّصلآ ُبِتاَك وُ
 يف الإ امهنيب اَم ُبَسَن ُنَّقَحَتي الو ؛ ىلْهَألأ ِكْئَبْلأ ةَعَبطَم ةّلاخ ُتْنِب يه ةحجاَللا ةفيحَصلآ

 ط

 2و
 .! ءىش هلم هلک رە ر

 ءيش هتم دری الر هلك فرصُب ْيِذْلأ ٍقَرَوْلَ جاَرْخ إ

 يس عار ٍلتمْلأَو ةَ ٍةَقرّسلَأَو ِرْوُجُمْلا ي . ِثداَرَحَك 0 ةَيْوتُكَم ْيِزاَخَمْل َراَهظِإ ن : نودي ما

 )١( لقتلاب امِئاَد مالكلآ طّلَخب ظحاَجلا ُةَقْبرَط هذه .



 ىلإ مهَراَبْخَأ اهن ةقيَقَحْلَأَو « ةَرْبِعْلا وأ ةياكحلل ٌصصَقْنَو ئَرْرت ٌراَبخأ هنأ َنْوُمْعْرَي ؛ اًهِرْيَغ 1 a 2 2000 r ر 2 و î ةر 1-0 ا ع 2 eT f < o مع 014 هَ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 ُهاَنْيَع ُرْوُدَت عج ر 2 اس ل ٠ اإ س رع نام هک e تام
 يف هانيع رودت عجر مل « هع ضعب ريرختلا سير ع نامثع ْوِبأ انخّيش باغَو

 ص 5-2

 ُداَكَي رهو . ٌرمخألا ال در ألا ملايو يرجي انك سعر هجر رق 5أ ْدَقَو اَمِهْيَظاَحِح

 ِناَنباَبُذ ْتَءاَج ىح َسْلَج اَمَف ؛ رالآ ىَلَع ِءاَمْلآَك هِضْعَب يف ْيِلَْي هْضْعَبَو ‹ ظل نم قني

 ِنْيَواَدْوّسلآ يع ْنِم اَمُهُوَظْنَم َناَكَف « هَوُسْمْلا و هج باک ناعم نأ ع لح اقرت

 . نيام نم انو نن ني نيب َرَظْنم َنيَئْطحاَجْل

 با اي : هَل ُتْلَقَف ؛ اَمُهْنَع َتَكَسَو ی یر یر

 ْىَوْذَعْل لمحي َب بال َّنإ :

 و ر هو
 انا « ناتَبابد ناتاه ! ناّمثع
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 . ٍةَعْيبَطلآ ّنِم ال ٍةََبْطَمْلا َنِم ُجْرْحَي اته ب بذل َّنِإ : َلاَكَو « ظِيِعَمْلا ةكخض كص ل

 ُهَل بلف اَمَو « ذقت ام اًهْنِم : ٍظاَفْلألا نم ٌثاَرَسَح ٍدْئاَرَجْلا هذه يف ٍلْوَقْلا راف

 ِرْبَّصلأ َنِم ُنِفاَحَّصلأ ُبتاَكْلا داعي نأ ُب اَمَو ؛ ُرَرَضلآ هيف اَمَو « ئَوْدَمْل هيف اَمَو ٠ نقلا

 ُهَدِيرُي دقو ؛ وبايث ىف ِتاَرْشَحْل ِضْعَب + ىلع رْبَصلا نم ُدْيَمَمْل ُداَمْعَي اَم لْعم لوقا ٍضْعَب ىلع

7 
 ا

 ةنسلا ۰“ م ¥۷ طابش /رياربف ۲۲ = ه ۱۳۵۵ ةنس ةجحلا وذ 19٠ « ١١ : ددعلا « ةلأسرلا» (#)

 , ۲۹۵ _ ۲۹۳ : تاحفصلا « ةسماخلا



 o يعفارلأ قداص ىفطصم

 َعَمْجَي نأ ْىَلَع هد هداَرأَو هم هن هاما ْوَل املك َبْْكَي ْنَأ ْىَلَع ٍرْيرخّل ُسِيِئَر وأ ةَدْيِرَجْل ُبَحاَص

 يلع ّفَحَأ ناك . . َةَلاَقم ُةلْمَي ام ِرَدَقِب ِكِِلاَعّصلاَو ِءاَرَقمل ماد ْنِم َتِيِغاَرَبْلآَو َلْمَقْل

 . فاختار بلل عَ يف حرصا َكِلْذ َناَكَو « َنَوْهَأَو

 فورا َرْيَغ ايش هللا ُهَحَسَم ول فصلا مالك ْنِم اريك داق دمَألَأ َراَد اَمَقْيَكَو

 . 1 واقل هوجو ىلع اا هلك َراَطَل « ةّيعَبطَمْل
 ے۱ يس

O 2كب هيي كاع اك 7  ÎCAم ثيم ىو ما مع  Eامف « ادفعتم َتْعَجَرَو ربرختلا يور ىلإ اقلطتم تبهذ نامشغ ابآ اي كالو : تلق ه1  
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 se م
 . ؟ هنم تركن

 0 سا

 دطتلا َلَطبَل « رؤُمألآ بقاَرَعب ٌلِماَجْلاَ ريِرعْلآ ِيِهَتْشَي ام ىلع رمال ناك ْوَل » : لاَ

 ‹ اهراَمث ْنِم م ٌلْرَقعْلاو ائناَعَم ْنِم ٌحاَوْرَألأ تطيل هَل ْوُعْدَي اَمَو هيلع ْذَحْشَي اَمَو

 اَمَك ةَساَيَسلاب َنّيِتعَمْلا ِءالْؤَْع ْنِم ُلُجَر كاته . 2"'* اَهَقْوُفْحَو اَهَظْوُظَُح ُءاَيْشَألآ ٍتَمِدَعَلَو

 اهَضنَب طيزتو اتات ري ب ِثداَرَحْلا يف َقلْخَي نأ ديرب . . . ِدَلَبْلا اًذلَم ئِف ةَساَيّسلأ يه

 ٍقطْنَمْلأ َنِم اهل قمل : اتریش و عت اهي رش. هيأ ب يت

 تاع نعي لب کا أ الإ یز مث ؟ ٍقْوَتَْمْل أ بولا ف عقول هذه اع

 / الو « عاج َْلَعو يلع وَر يهو وِيْوُصُح

00 0 

 . ٍلكاَيلأ عقئتْسُمْلا ف رخل رايت لم

 نحو وونط ةف وج ةفاطل يف ناتن يأ كمع يَ رفرخُلا نسور اهل ذجي مآ

 « مُهَسْشنأ َنْوْيِساَحُي نمم ُهَدْنِع َسِئل َناَمْنع ابا داك ,وٌدِضَو نّئَْمْلا ىلع هراَدتْفَأَو هناي

 ی کا ٍةَجَحْلِب ِنيرظالآ َنِم اَلَو « ليلا َنْيلِدَتْسْمْلا َنِم الو ١ يأَولأ يف َنِْريَمُمْل نم

 ْنْوُكَدَو ةه يف عضوو ِةَقَبَط نم ْمَهْرَت : ةَعَبْطَمْلا فرحك . . . ٌنِفْوُرُح ُلُجَر ادله ٍناَمْنُع
 2 م 2

 . كدي ف ىه ادق ُدَيلآ اًهَْلِإ دمت نأ اهتالاَح َنْدَأَو < َتْفش ام ْىَلَع
 و م10 e Fo م ور سعر ا و 2

 َنْوُمْنأَتَي ال َنْيَذْلأ ِءالوهك تسل و ‹ قدص لجر انآ 2 "سفن يف ديس ورم ما اناو

5 1١ E 

Ti 

 ا

 . محه يح ٍقاَرغإلآ يف ظجاَجلأ ةقثرط وزله ()
 . ظحاَجْلأ مالك نم ةَلْمِجْلا هلله (5)



 A۹۳٦ ١ مْلَقْلا يو «

 اَمْيف صَقّنلأ نيَو يعاطينآ تَفْعَصَو نبط نأ ادله لغ يف تضخ نو ؛ نمد

 ىَلَع يِوَتْسَي الو « وجر زب ام لع نوفل يِ رعي الق ؛ نيهجلا يف تلر « ْبْيْكَأ

 7 هع عوفر و ب سو ولدك و
 ناک «٠ َئِهْجَو ٰيف هيڪ بلي ٌبلقُي و لإ رطل تهب ؛ ْيَلَع ُدُرَأَو هصقاَنَأ ُتْبَهَدَن ؛ بح ا ام

 ع نبات ويت ضبطت دکار اعاتب بیگ

 سماع
 نأ ئحتْسَأل نإ | ! ٌناَمْثُع اأ اَي : يل لاق مث

 فبعث نأ أ حن مَ ٍلْوَقلآ اذني و ؟ متع

f 

 : [لساكلا نمل سازي نب سابع لَ هنأ فاو تفك . . ِناَمَْع اَبأ

 .ٌتْرُمْلَمُهُهْجَو كنا مْلُطلاَو اَمِلاَظ مري لَك َكَلاَم ... بيَ

 : [ليوطلا نم] رخآلآ َلْوَق ُتْرَكَذ نأ الْوَل

 مِصالَقْلا رح ُرِفَغ مِن َنِنَيَو  ٌةَعاطَو اَعْئَس طْفُي مل ْنَم َنِئَب اَمَو
 . ةَدِحاَو ةَيِفاَق ني « مدار علقو« يالغلا رخو

 اًمهْيِف ام ىلع ِناَسِل ُفْضِنَو هجو ْفْضِن ْنِل نكي ْنأل » : َةَيْوُرَع نبأ نبأ ُدْيِعَس َلاَقَو
 امهیف

 ا

 ٍنْيَلوَق اَدَو نيَئاَسِل اًذَو ِنْيَهْجَو اَذ نوكأ نأ ْنِم ّىَلِإ حا - ريخملا زج رثا حبق نب

 » قلتم

 ُمِناَيَبْحَسلَأ ُبْوُيَأ َلاَقَو

 557 فس Mos يهل أ سة وكي حل

 . . رْيِرْحَتلأ سبر َلاَقَو : ثلقف ءوت هتَْيِرَط ْىَلَع ياو ٌرلَأَو ظفحلا يف ّرمَي نأ اًنخِيش َّمَهَو

 يه ٍقِطْنمْلا بلف بلت ةَيَراَوُحْلاَو ةَبالَخْلا نإ : لؤي يرحل سيئر اَمَأ : َلاَقَو كحضَق

 هللا لا ُتاَوَلَص ءا بالا ٍتاَرِجْعُم ْيِف ٍناَيعَألا ٍبْلَقَك امك َيِهَلَو « ةَكيِدَحْلا ةَئاَحَّصلأ ف ِةَغالبْلآ لك

 تلقت كلذ ٠ ٍبَّسَحْل أ نم يهو اًصَع يهو < ئعسَت ةّيَح اًصَعْلا تلق اَمَكَف ؛ : ۴

 ِنوَلُمْلآ ٍقِطَْمْلاَو ةبْيِجَعْلا ةئظفلاب ِْيَِبْلا ُبِتاَكْلا اًماَطاَمَت اإ احسا تاَرجْعُم يف ةئداَحْلآ

 يف يهو َو ِةَمْهّتِلَو « ناَئْئِمْطأ اهتاڏ يف يهر لنو نونه ؛ ةس ايسلآ ٍبْيِلاَسأب ِةَفرْعَمْلَاَو

 َّنِم ٍةَضِبَق يف ٌقْذاَحْلأ ٌيِفاَحَّصلآ خفت ولر ؛ 5 ةَمالَس اَهاَنْعَم يف يهو ةياكجلو ؛ ا امس 4

 اده َّنَإَو : َلاَق . درسألآ اهنا يف ُرَمْخَألآ اًهبَهَل عرار ل اهن تَّراطَتسال بارلا
2 

 الإ نق ؛ سالا َكَقَدَصُي نَا ىلع ة ةليحْلأ ُناَقْنِإ َو ره اَمَنِإ ةَساَيَّسلأ ْيِف َنَوَلُجْل نمل |
52 



 4 ىعفارلا قداص یقطصم

 ُداَدَم ناک 0 دل قاسي يذلا ٍضَرْمْلل ْنِكَلَو ءوسُفتِل َقدَّصلأ َنْوُفَدَصُي ال ةَ اَبْش
 اًمْدِص الإ ُهْرْقرْعَي ْنَلَف بذكلاب ٍناميإلآ َةَراَلَح ْمُهْفؤأَف ١ ٍِسْيِدْقَتلاَو ٍناَمِنإلآ ْىَلَع هيف رألا هام 2 5

 ُبْذُكَي نم اهب ددعا اَسْيَو ةَبيِجَمْلا َنْيِهاَربْلا َنْوُمِيقُي مهسفنأ ٍتاَذ ْنِم مو قدا ت

 . اكو ازرق از مه مهل زق بذ ذكلآ مكحأ یت

 َةَحْئِرَص َةَراَبَع ْثَبَتك ْوَل ةَفاَحَّصلأ رْؤُد ضَْب نأ هلك اذه ىتْعَمَو : ناَمْع ْوْبَأ َلاَق مث

 لل ٌةَساّيس : اَذَكْنَه ُةَراَبِعْلا تاكل نالعإلل

 د نا 2

 قو 2
 ياكل ةسايشلا تالار « ني امك بكَ مدن اته انه َكّنِإَف ! انَحْبس اي : تلق

 اًهنمض يفر ٌءاَيَح اًهتَراَبِع ْيِف َنْوُكَيَو ٠ بَ ال ناعم اهن ارق : باكل بْآ ٍلِاَسَر

 يف ُدَرْسَأ ضييألاف « ِتاَقْوَألا ٍبَسَح ْىَلَع ْمُهَدْنِع ُتِاَوَحْلأَ . . هم ْىَحَتْسُي اَم ُبَلَط

 فيو ناه رب رج كي ال فيكَ مت یک ندم نإ رت مك ؛ راّهتلاب ضبا دوس نالا « ليل

 ١ .ps fio Seye م
 َمْرْمَر رفح خيرات يف ئتح نؤوفدصُم مهنإ ! ُهَلاثْمَأَو ھ دهاشلا معن ! لي لاق

 ا هو

 . امش حرج نأ اذ داراق ء رع لجو ىلع صا يغ هل جر وش : لَ

 َلاَقَف ؟ هللا ِتْيَب ىلإ ٌجُحَي هي ملو ٍراتئد فلا َنيِرْشِع ُكِلمَيٌلُجَرَوُهَو هم لبا : نضال لاف

 6 يم تک مزن نع نا هلأ نان ٌُمْصَخْلأ َلاَق . ُتْجَجَح ْدَق لب : ٌُدِماَّشل

 . . اَهَرَأ ملف ُمَرمَز رحت نأ لبق ُتْجَجَح ق : ٌدِهاَشلَ

 اذنه ٍلْثِم ىلإ وزني : ُهَسْفَن وب ْيِكَري امف :ف ْمِهضْعَب ةَفْيِرَط يه هذَهَف : َناَمْثُع وْبَأ لا

 فحصل يف الج ةيسايَسلأ ًةاَيحْلآ ِتناَك ْذِإ « ريل اذنه لغم ْنَع اعثر نإ َتْعَمْل

 هذاَم ْتَلَقَتْسآ مو . ٍتابنإلآَو يفتلاب هَ هَنوُلَمْحَي الَمَع ال « ِتْيُمْلا ِتاَبْثِإَو َنِفْئَمْلا يقتل

 قاَلط يف ذبح نشل ُنْوُكي ده « ٍقْدَّصلأ ىَلَع اَهُماَرْكَو ةَاَحّصلآ ذم ديت َبَجَو 35

 . عقارا اًهاَنْعَم ْنِم الإ ةيفاَحصلا ِةَمِلَكْل

e 

١ 

 سا



 4 ملقا يو ۳۸ ١

 ل ع

 وقل داي اَهُساَسَأ ماد ام اهي صخري الة نياق َدعاَوَق تاد ةلقنُملا ةاَيَحْلَأَو

 ةَمِكاَح ٍبْعَّشل | قالخأ لْعَج لع همٿ ةَمئاَق اهتعْيبط َتَماَد اَمَو < وقل َلاَمْعِإَو وقل ةطاَيحَر
0 

5 
 2 5 و 2

 ءار فعلا ةَطاَيح و فحصل َداَجْنِإ َرُه نآلآ ْىَلِإ ٌيِساَيّسلأ ُلَمَعْلا ناك ْدَقَو ؛ َةَمْوُكْحَم ال

 2 يوقلا لَك ناك مت نمو ؛ ةع ةبحلا نف اًنُدِعاَرَق تناك ؛ ؛ فْعَّضلأ

 ع يف بلآ وُ َكِلذَو « ِةَرثفْلا َدْمَبِةَرفْلاَو لجو دعب ٍلجَرلأ يف ٌرهْظَب رال الأ داسا
 ْيِراَمُمْلأ نمر < ٍقداَّصلأ َنِم َرَثَكَأ بذاك نمو « رل ّنم رك ٍقفاَنُمْلَ مالكلا نم

 ُتاَمِلَكَو ٍبِصاَتَمْلا تومن ْتَراَصَو « اََتِناَفَح َقْوَف ُباَقْلألا تعمر مرج اَ ؛ حْيِرّصلأ

 . . اًيفاَحِص ِسَدَقْمْلا ماكل َنم ' كابو اَشاَب د

 ٍتاّيْلَحَم » ْيِف اًعِضْوَم هَل َنْوُدِجَي الق مطا ب بيِدَألا مآ مهني ! فا دابو ای
 ُفَكَشَتَت اًذاَمَِق ٠ ريكا ٍبِصْنَمْلا بح اَض ْمأ كبل نأ اسابا شا مويا ؛ « ةَدْيرّجْلا

 ْنِكَلَو  ٌبِجاَو اڌلَهَو ؛ املا ةع : نف نل ‹ ينبع اًذنَمَو ؟ وب الإ « ُتاَيَلَحَمْلا ١ ةَ
 كلذ لم ُهَل ناکا ملأ نازيم ف اڑ بدال نَا ْوَلَو ؛ َبجاَوْلأ َ 7 ٌعْوضْخْل نكي يح

5 2 

 . ريع سيل بملأ ةيماَع نم ٌةَروُص يه انه احصل أ نأ ی رق تاق « ةفاحُصلا نار يف

 يه اَنَدْنِع باقل ٌرْثعَأَو « اهخنراتو ألا ذهل ٍلِماَعْلا فَلا ئَئْعَم ُحُحَّصُي ْيِذَلآ اد ْنَمَو
 . ٍفَرَّشلآ َتْعَم يف ٌطالْغأ

 ما يزيل (لاَريِمأ) ةَجراَب يف ْتَعَقَو هبا نأ اَوُمَعَر : َلاَقَو َناَمْنُع ْوْبَأ كص هٿ

 رق اك رف ونزل نم كق هت ر ذَقَو مِيِظَعْلآ داملا ٍتََرَق ٠ ئَمْظُعْلا بْزَحْلآ

 ثبر داتيلا نوط ذنب طفلا قهوه إف تركن « بزكلا مش نم امش

 0 ُتَرْخَسَف : اَوْلاَق . اذ ُناَديَم ادله ٠ اَذك نصح المر « اڌ ةَتْيدَم هذه
52 

 . ا

 ْتَلَعَجَو ءاَضِ وحْفَص نَلَع ثق من ! نوَ امو فَ اَمَو َلَمَعْلا اذنه َرَسْئَأ ام : ْتَلاَقَو
 و

 هجر ا س مشار لو وی 1
 رضح اًذَنَهَر 3 هنيدم هلله : لومو 3 انهو انه اهيو يقل

 1 هع 3



 ۹۳4 يعفارلأ قداص ىفطصم

 £ r و سقم ر هرم بک مم و ام
 يأ ول : لاَ « اًنيَش ْعَمْسَي ْمَل الف .. قدي سَرَجْل َمّهَرَت اَمْتأك ظحاَبلا ثفتلأَو

 یف ُتَفَدَص دقق ساّئلأ ْىَلَع ُبْذُكَأ اَمْيَمْق (ُتيذاَكَألا) اَهَنْيَمَسَل هم ر ةَفْيحَص ُتْرَدْصَأ

 . قول تع قا ضو نن لینا نیغ اَمْهَمَو « مسالا

 : اهب اذنه لَ ضنا علا نأ ةا ةناَكث ةديرجلآ مسأ تح طخ

 00 كذَكلا ؟ ءاَمَعضلأ ُةَرُق ىه ام

 بذكل ُراَر اون يج نذل ليو يه ات

1 1 6 2 0-5 
001 
 5 کک قا ا

 ما
NOL 00 چ 

 مد 6

1١ 7 

Cri دع 

E 

rou | 

  a e 1. i 1١ا 3

 ٍلَمَع يف ريرختلا ٍسْي ا ملا هه يف ناتن بأ عر نأ لَ
 ميم ابداقنا تلا تقم رم ٠ اَمِعَو ٍةئاَنج ْيِف ةَطْرّشلأ سي ر دنع ناک ْلَب « ِهِئاَدَأَو
 ُهاَْيَع هيف ْتَدَب اًعِيِيَس اّطَم ِمْجَوْل 9 هارو . . ٍتاداَه هيف َداَزَو ُهَهِلِوْشَت هوش

 . تَْبَج ىلع ناله لب « ههو يف نير ريَ امها ِناَتَطِحاَجْل

 ةئسلا ¢ 4Y راذآ /سرام ١ = ه 1500 ةئس ةجحلا وذ ۹١ ٠ ١8 : ددعلا « ةلاسرلا» (#)

 . ۳۲١-۳۲۸ : تاحفصلا « ةسماخلا



 « مّلَقْلا يو 6 ١

 ِناَحِيْمالَ يف ة ةدح ْىَلَع باي اًذنَه : لومي و ئّرخألاب ِهْيَدَي ىذخإ ٌبرضَي ٌلَعَجَو

 9 ا ا هذه ْيَف ُلَمَعْل او ٌةَدْيِدَّسلَ عا ةَمْيظَعْلآ هَ َ زؤملأ د م 3 وج

 اَسَو» ! ٍرثرختلا سبير لَو « كريوض ىلع : نينا ْىَلَع رب ملأب كن

 : ا ا 0000 َلاَقَف ؟ َوُه اَم ارج ال يذل ءِزُجْلا نع رؤ  َناَمْقُل اَب

 ٌءْزُج ضْألا يف َسِيَلْقَأ : ٌدّمَحَم ءاَيعْلآ وب هل لاق ُماَلَسلآ ِهْيَلَع بلاط نبأ نبأ ُيِلَع

 ؟ َرَمْعَو رْكَب يآ يف لوقت امف : لاَ . ارج ال ج ُهَرْنَح یل : لاق ؟ ُهَرْيَغأَرَجَتي ال

 أرحم رييزلاو . ِنيئَرمْأْرَجَتَي : لاق ؟ امنع يف لوم امف : لاق . . . أركي ركب وپا : لاَ
 أَرَجَتي ل : َلاَق ؟ ةَيِواَعُم ئف ُلْوُقَت ِءْيَش يأ : لاق . . . نرم

 "لَه ؟ َبَهَذ ءىش ّيأ ى ارج َءاَرُجَأ ماَنَألآ َلَعَج نح ناف يأ لنوأت فر د
5-9 

 نورك ڏي نيم ملأ َمِمَس اذإ ناک َناَمَقَ ْوُبأ َنْرُكَي نأ الإ هْيَلَع ْمَقَ

 َمُظَع اًذِإ َءْيّشلآ نأ « ِةَمَسْلَمْلا ِمْلِع نم ٌربُكألا د ونو هِرْذَص يف َرْبَكَو َكِلَذ ُهَلاَه

 60, أرب ال ىذا أ ءزجلاب هوس هٌرْطَخ

 ريِرْحَتلا سير ىَلِإ ُلْوَمْلأ اب َمَجَرَو : تل

 وجل دأب اًْمَأ ةَعاَسلآ لت ذق ريرختلا سيئر نإ : َلاَ مث ُهُهْجَو َرفْسَأ َّتَح َكِحَصَ
 نب يذلا ْئَئْعَمْل َّنَأَو بدم ارج َرَحآلا انف ناو ؛ ناف َوُه مولا أَرَجَتَي ال يذلا
 ْنَأ بَ َرَبَخْلا اَدئَم أَو ؛ اَذَك لَمَع يف اَدَ ناش َوُه ِراَهَتلآ ادم يف ِةَْيِحَّصلآ ْيأَر ِهْيَلَع

 و هم 28

 روش ريكو « سالا لك ةفمطَي يلا ريك هلم بنا عزج م الث ةَعْيِص ٰيف َرّوصُي
 ريرختلآ ُسْيِيَر ّيلِإ ىَمَر ْدَقَو ... مض هلا ةعيرطك ةعيرطَو «٠ يلكألا ِةَرْهَسَع سلا يف
 هجي ضي اًبِقَو بارلا َلَعْجَأ نأ او َراكلا مرضا نأ َكِ ْنَأ َكِل رد دب نأ يلو ربا لج

 . ٍقْوُرعْلا ْيِف ْيِرْسَيَر ٌةَدعَمْلا ُهّثِرْمَتْسَت و ٍقْلَحْلآ ْيَف وسي ُلكْؤُيَو ٌرْبْخُيَو

 هَ
 ل لس

 مو « ظيِفَتلاَو سِيِلْدَتلا نمو « هيواو عيقرَتلا نم ثجَتحآ اذنه يف ثبت انآ ًذإَو
 وا

 ٌلطَعْمْلاَو ُيِرْهَدلََو ُقْيدْرلأ هْيَلِإ جاتخَي ام ٍلْثِم ىلإ  ٍناَتهْبْلاَو بذكلا َنِمَو « ٍرْكَمْلاَو ٌبِجلأ

 . ظحاَجْل مالك نم ةلْمُجْلا ذه 6



 ۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 س 5 م ع ا اموَلعَم ناك د ٍةَرْوُرَضلب دا هنأ اعيوَج سلا َفَرَع ٍبَهْذَم ٍةحِص ْىَلَع تاتار ةَماَقإ يف

 0 ٍلَحَتلأ كلب ْيِف الإ ئَرَت َنْيَأَو ؛ ساف هنأ ١ ةرْؤُرضلاب ِنْيَدلأ َنِم 0 2 سا 0 2 م 3 م 0 ري د مک 1 4f r @ 1 ك 17
 0 0 5 رو و 2 . 0 ون مس ےگ و
 هنأ ی قثاو َو َرِباَكُيَو « ٌىِرَمْجُم هلأ قو ھو َىِرَتْجَي نأَو ٠ ٌركْنُم هنأ فراع وو ملكتملا

 5 ا يل ني تو« لع نب لع « يفت نب نيت هک ذآ ؟ راک f > 2ه ا
0 

 ْتَدِحُو اَذِ ايْوُذَحُأَي ؛ َةَدّكَوُمْلأ َقِئاَمَحْلا الإ َةطَلاْغُمْلاَو ٍلَدَجْلََو عاتقإلا يف 9 ٌُلِمْعَتْسَي يا
5 

 ن دكفلا هك : ميلاف ئراقلا لنج الإ ميال نأ لآ ناك ْذِإ « ْدَجْوُت ْمَل نإ اَهَنْوُعَتْصَيَو 0

 . ُهاَطْعأْنَم ىَلَع ُدَُياَلَو ئطخُيَو « عين الو هَل ئَقلُيَو اتش هن َوُه كلم الر
 . ؟ ضيا ًقيقَد هارت نم َلَعْجَت ْنَأ ىَلَع َكِوُداَرَأ يذلا ُربَحْلآ َوُه ام ْنِكنَلَو : ٹل

 بمسار ةضقنأ , اهسفت ِةَفيِحَّصلآ هذاَهل هيف تيك يذلا نأمل كلَ بيب َوُه : لاق

 هنیيزتو هدأت يف ٰيتَعالَ موي ُتْعَبَص نق ... أجي اًءْزَج ذمو ناكر « هيلع ُدْرَأَو
NI7ْنَأ نم لقا الق - ييف تاذ نيَو يني الياح الو « يل اراک ادم نكي ملو « عب ةاشإلا م 2 2 . ٌُحَعوكم هما  
 ر 702 50 .كس 6# روم < لر

 َعَمْسَيِل ريرختلآ ِءاَسْوُر فرغ ْيِف ْوُيداَرلَأ عضو ْوَل يآ ‹ ظحاَجْلل ايذكت ظحاَبْلا نؤكي
5 

 الآ

30 e 
 ْوَأ ٍشْوُيُجْلأ ِداَوُق ِفَرُع ْيِف ْوُيذاَرلأ عض ول : لزق اه امم ا :
 لا
 أمى |

 بشكلاو شاملا ٍربيذت ْيِف ٍقْذِحْلأِرْيَغ ْئَنْعَم شيب َّنِإَف « اذنه نم ادم َسِيَل : لاق

 ٌةيساَيِس ليا ِةَمْوُكْحْلِلَو ؛ اَهَتَوُق ُّلَمَعَو ِة ةمألَأ وق ُراَرْسَأ ِراَرْسَأ ْيِفَو ؛ ٍلاَمْل ٍعنَجَو

 ْنِفَو ؛ ٍةَسْمَحْل َنِم ركه رحل اهف صن الو « صفا ت نأ قرأ ال نأ همر ا

 . اًهِدْوَجُو ماظ انو ةّمألآ ِدْوُجُو ُراَرْسَأ اهراس
52 

 ا 0_1

 ve 1 اسۇر

1 

 َّىراَقْلا َبْعّشلَأ دج ال اهنا اًهِتَلْرْنَم نود َنيَقاَحَصِب لر امنو : َناَمْنُم وب لا 2 4

 ريل َحْيِسّصلأ ةءاَرقْلا َحْيِحَّصلا ؛ ٌريَمُملآ

 ص اار يت اهكنرخت يف شل يِ رال ُلَمَع بشل يِ واحلا ُلَمَعو ؛ ديت

 هداًجْبإ يف اًهلاَوْعُأ َبَهذت نأ درت ال يه مث « زييمتل

 ةَييَرَمْلا ةفاَحّصلا نأ ولو . . "يع حت عجذتو یف عت بعل ترا نأ كميضفلا نأ ريخ

 32 ِتاَمْوكْحْلا ىلَع اًهسْفَتِب ْتَمَر اَمَل اًرِصْبَتْسُم اَربَتْعُم اريَمُم اکرذُم اراق َبْعَّشلا ِتَدَجَو



q۲؛ ملفا يود  

 نق ْتَعِضْو ْيِذّلَآ عبيط يتسلل نَع ثَّجَرَح الو « وشهو اًفْعْضَواَرَع بازخألار

 ‹ بعشلا ناس مث نم يهف « ةف اَحَّضلأ اًهُمُكْسَن َهَم ةموكشلا إو ٠ ةمزك لا هُمُكْحَت َبْعَّشلَأ م5 4 06 2 احصل مو 0 3 =~” 3 و o س5

 هو ةموكشلا كر يف فح هَل ذأ درقلآ عش شو « ةَيؤتكَم هتملك ىَريِل یراَمْلأ اَهُوَرْقَي اَمَّنِإَو

 4 0-0 . موي م لک عا ع ْنِم أ ةَفْيِحَص مْوَي اّ نأ هيلع ُبِجْوُي ىذا وه < اًمِتِجالَأَو ةَساََسْلَأ ةك رح زج

 يم ر 7 سا م وع و 5 7 2 هنا هس ار راس ِ و

 ١ نکي ُثْيَحَو راق نان ب دوك ثيَح الإ ىرفت ل ةقاَحَصل : َناَمْنُع رب

7 

2 

 ْمِهْيَلَع ُر ردي ْنَمِم جاو ئال يلا يف ٌكِراَمُم رهف « اهيف رحم اک ةَفيِجّصلل ّن 6

 يصلان دير كوه ديا ني يأ هيام نب رم هل تيا تتم + ي

 اهُمْرْلُيَف ؛ ركفلل حي أ ُريكّتلا نوي اَمَك هَل نكت ن 0

 اَمكِهبِرْعَم وأ مَ لَك عَلطَم يف لإ يت اتو : ةَياَدهْلآ اف نسمي هَل اهْنم ُبلْطَيَر َقْدَّصْلأ

 . راد ٰيِف َنيِيِكاَسلآ هلْهَأ ُدَحَأ هراد 7 ٌلْخْدَي

 ئرخألا اأو « اتش ئنْغن ال يأ ُهَلِقْلأ ىه ةدحاو اَمأ : ناتفآ اَندْنِع ِةءاَرِقْلأ هلق ْيِفَ

 ولعت « نرحب سات ؛ بارو « مزق موق َاَِ الإ مهنا رك ى ر ال مهتلق ىلع ْمُكَق
2 

 ¢ < اس
 نأ یهو : ينال عامي نِي جرحت ةلاث ةَقآَو ؛ بذكل بذك َنْيِدْصَتَو « قاف قاق

 وأ « هب نوَ ام اُدَهْشيِل اَوُعَمَتْج جا ةَراَطَتلآك الإ ةَفْيِحَّصلا ْمهِتءاَرق يف َنْوْئُْكَي ال مهر

 ٠ اهي كراع ال نم َدَحأَم ةسايشلا َنْوُذعأي ْمُهَم « تفولا هب َدُمطَْي ام دوسي عارفا

 بواب م مئاَرعْلاَو « ةلاطَبْلآ وري َلاَمْعَألَأ َنَّفَلَتِيَو « هب ْوّهْلَي ْنَم َىطاَحَت ّدجْلا َنْوُطاَعَتَيَر

 ْمُهَو ٠ ٍرْيَقْحَتلاَو ِءْرهْلا ةعْئِبَطب هَصَراَعْمْلاَو « ٍلاَمْهِإلا ةركفي َةَئَحاَبْمْلاَو « ِةالاَبْمْلا ٍمَدَع

 ُهْوُكَرَت مامإلأ َءاَرَو اَوُفَطْص اَذإ َنْيَلَصُمْلا َنِم اَعْوَن َكسْفتل لمف ؛ ٍدِجْسَمْلا يف َنْيَلَصْمْلاَك

 اًوفَرَصْنَأَو منوف ع "لصُي

 ىف الإ هَل تابث ال اًهدَكَأَو اًنَدْنِع فحصل تءاَج هوځنو اذهب : اع بأ لاق

 املأ ءَوُقأ ناك وختو اذ اذنه ٠ نمو 3 دعفاتَم ٍلْئاَسَوَو ات نت ت نوک قبل مزا

 نطل َنم َناَكَو . . . ِتاَرَكِيِبَو ِتاَوّشاَبَو ةَطْلُسَو ةَموَكُح ة َءولْمَم ٌةَفْيِحَّصلأ َرَهْظَت نأ اَنَدْنِع

 ِبْلَق عِضْرَم يف الإ ةَديِرَجْلآ نم ُنْوْكَي ال ِةَهَِتلا ةْيِمْرُكَحْلا ِثداَوَحْلآَو كبَْأَو اسابا َلَحَم نَا

 . ّيَحْلآ نم حلا
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 ٍةَمْوُكْحْلا ْىَلَع اًهِيِف حرت َةَلاَقَم موي َتاَذ ُتْبَتَك ذَقَل : َلاَقَو اَنْحْيَش َكَحْضَتْسآ هٿ

 َرُه دوکي اهم عم ل رقبا ره ذري ِدِندَج بتل عضوي كلو« باقَلألا ِهَِم حص

 ىَلَع هم لا تأ : اًذَكَْم فحصل تب ناس ىّلَعوب مهْنأ اإ ٠ ایف رب [ بلل

 نيني ظر وحج هَل سيلف «ُهُسْفَن ْتَياَط ْدَقَو
0 3 ١ Tt e 

  3ىلع

 : لوقو 3 َسلَجَو « ٌيِِنرطل

 تكن الو اراك الو اًفاَرظيْسأ هيف َرَيْمَلَو « َلاَقَمْلا َكِلَد رشي مَ رنِرْخّتلا سَر
 إب « وقل ةع ميلاد ل نأ دنر ات باب قنا : َلاَق ْلَب « ةَقداَص ةّجح الَو لم هع

 و ص o ت و ص

 رْثِدَقَتلا ىتْعَم ْتَدَسْفَ اهنِإ : اَنلُقَو ٠ اهب اتمكن اَهّرْئَأ أ اَنْرْعْصَأَو باقلألا يف اًنْدِهَر نش

 اََلاَن ْنَم ٍبِناَج ىلإ ُهَسْفَن ىَرَي ئَئِغْلاَو ِاَجلآ ْيِوَذ نم الني مَ ْنَم ْتَكَرتَو « ٌنِناَسْنِإلَ
 ل

 ٍِئاَسَو نِ ةْيِسَو نوت دكت كلَ نِ الإ : فر . . . ٍةَجورتملا ينا ةقلطلا ةَْرَمْلاَك

 َكِلَّذ نم طح َوُه ام لإ ةليِسَو ذأ « رمألا مهدي ْنَمِل ٍقاقْئلآَو عْوْضُخْلَو يلم قّلَمَّتلَ أ ىلإ عفّدلأ

 2 ودل دج نِ ةعفؤلاك ماسلا اك نيج ابا ختاما لولا ِدهَع يف اأ اك ام
2 525 2 

 جت مل: اذه لعق 0

 يش ره لإ اعش رت اناا ني زم کک
 ُةَفيَقَحْلا هث « ٌةَقْيِحَّصلآ هت ُةَفْيِحَّصلأ يشأ ةئالث يح يه اإ ! َناَمْنُع اَبأ ای

 ْيذْلا ُبْعَّشلأ َءاَج َْتَمَو ؛ اًضِنَأ ةفيحصلل يه ةيالآ ٌةَركفْلاَو « ِةَفْيَِّصلل ئكؤألا ٌةَرْكفْلاَ

 َفاَحّصلا ف لاقي ال ليمو ٌةَفْيِسّصلا مث ء ةقبقَحلا مث ٠ قيقا يج لب .. ال : ُلْوُقَي
 رغم رر 9 ےس راس س م 7 5 را وس ر

 ةروس ] * اريك نفع اتوب سيطر نول : ْىَسْرُم باتك يف دؤوهيلل لق اَم

 41: ةيآلا /ماعنألا
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 َكْيَلَع سَ « ةّرَمْلا هذلَه ِْف ِرْيِرْخّتلا سير نم ايش زكتُت ْمَل َناَمْنُع اَبأ اَي َكاَرَأ : ُتْلُق
 ومقر <

 سحاب . ةَمِلاَسةَرَم ْنَع مالكا َتْرَمَعَف تلت ال

 نم َناَمْنَع ْوْبَأ كمع َكَْع نكي ال اذنه لِ فَ « َرْه ال يدل ان ْهَرَمْلا هذه اّمَأ : َلاَق ساب

 ا اَههْجَو اَم : ةَملَك يف هبتشآ لجل َّنِإ « (ِةَفاَحَّصلآ ِكِيِلاَعَص)

 ةئَرَعْلا نم ِْيدَوُي يذلا ام : ِْمَجْعَأ ريت ٰيفو ؟ دوم أ ُةَيبَرَعأ : .يه ام : ِةَطْفَل ْيِفَو

 ؟ اهم مأ ْحَصْأ اَهِقسَن يف يأ : ٍةلمُج ْيِفَو ؟ ٍةَْيِحّصلآ
 قطن اذ الإ مهذب ال اتم مجمل نإ
 لالتخالا اًهِئف را امم ا بحب يخل اًمِدْهَع يف ةَمَألآ هذه تی ٍدَقَلَو

 ملأ ةَ ىف ةماعلا هش هبشف « رطل اهَنْوُد ُهفاَدْهيْسأَو اهنَع ءابغألا هل هلُجَحَتَو هتساَيسو

 فْعّضلل تيب ُهَنأَكَو : ةايَحلأ كلب َةَلْوُهُس نم ٌةَرْوَص َوُه اَمّنِإ اًهقْيِرَط يفر اًهِراَبْحَ

 ِتَلَوَحَت ْدَقَف « الا د أ اًيِلاَح ُهتَْيَط هَل تحت ٍدْحُن مب لوحتي ۽ ٍءْيش لک نأ ٌريبَخ َتْنَأَو « رولو

 ٍةَبَلَط لْئاَسَر ْيِنَر ِتالَجَملآ ربك ةَباَتِك ئف ةّيَماَعْلا فضي ىلإ َةّيْماَعْلا ميش ْنِم ٌةَلوُهّسل
<f 25 سما ر هيب ج و ر و  

 « هراغص هلكأم َلِمَْخَي نأ داَرأ ذفئقلا اًهّنأك اَهَيِناَعَمَو اهظافلأ ْيِف ةَلاَقَمْلأ وذيل ٠ ِسراَدَمْل

TT 
 هح لک لمحي سَم مث ف متو نأ يضزألا ين لا « بتيلآ اقنع ضر

aj 2 ناو 

 Fv A ١ 5 أ اَهْيَلَع ُهُدَي ْتَحَقَو ُهَماَمَأ امم َةَلَجَم لوا ه ُهَدَي َناَمْنْع وب أ دم هٿ 1 i ی و اا اے و 2 0 ا سس

e 

١ ١ 
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 مو

 َنْيِواَنَعْلا هذه ُتْأَرَقَف ؛ ِةَلاَقَم لك َناَوْنَع ْرَواَجَتَت الو أرق : َلاَقَو

 ايْشْفَم رَت ١ « ؛ ٍتاّئْيَّصلأ ٍتاَّصِقاّرلأ ْةدَوَم » « ؛ َةاَرْذَع ة ةاتف ْنَع بْيبط ٌةَيِلْوُؤْسَم »

 اَذِإَو « ٌبُحْل ىلع اللد ةّيِدَهْلا لوب رعت لَه ١ « ؟ اَهيِيَح َةَرْوُص اْوُمَستْكأ مهل اَهْيَلَع
 َبِلاَطُي نأ بآل جَ لَم » « « ؟ ِحاَوَّزلأب اَدْعَو رن لَه ... ةّيِلِخاَد َسِباَلَم تناك
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 سو ° < ef a 0 9 ت
 « ٩ ٍدِحاَو باشل ¿ نیتی : نيب ) (  ةَيعرش َرْبَغ هتتبآ تناك اَذِإ ٍضْيِوْعَتب . . . يتب َقْيِدَص

 سور » . « ؟ َصاَصضَيلأ ِهْيَلَع ْتَقَلطَأ اًذاَمِل . . ةّرْهّملآ َراَبْخَأ هيج ِهِتَجْوَر ىلع ّصصَق ْنَأ َدْعَي »

 ِتَفِطَح اًذاَمِْل » « « ْتَبَهَذ َنْيَأ ٍفّطَوُمْل ُةَجْوَر » « « اَمُهُدرطَت مث د نيئاَش نم (ةَكَبش) خا ةطخ اذ “هذ هنأ فطر 1 كاش م (دككم) اا
 مو 8. 5 ص كر 03 هم 8 ىو مد

 ؤئالف » « هاركإلاب بح : قيرطلا يف » « « ؟ فاَقّرلِل ِدَّدَحُمْل مَْيْلأ يف ُْوْرَعْل
 ص ر٤ رے 20007 رك كر يو ممر ر 3

 « خلإ « . . .ةراعدلا نكاَمأ ُتداَرَحَو ‹ صَقاَرَمْلا ُراَبْخَأَو « قالطو َحاَوَز « ثانالفَو

 . « لإ

 ُ ةَقاَحّصل ِنْوُناَق يف اًيِعْيِبَط اذه ناك نيَو ؛ رْشّتلآ ةبرح يه هذه : َناَمْثُع وب أ َلاَقَف

 َّنِإَف « ةيبزّتلا ِنْوُناَك ٰيف ربك مثال

 ص نم رخ هريس راوج نم رمهمعي 2و <« راكرب سپر 9 اده نم حا ُباَبَو » . ادله الإ هرس ْزاَوَج ع َنْوُمَهْفَي الو ‹ وكرت َنْيَبَو بجاولاب ذخَألآ

 ن

 نيب رييختلاك هش َدْنِع ُهَنْوُدِجَي َء معسل تاَدخَألا

 ا

 بخل َكِلَذ َلَخَد  ظُفَحَتلآ ةّلقَو ةبرجت

 اَذِإ اًمّيس الو ٌرْبَخْلآ ْمَْضَي ام وهو . د ايتو زفر نأ ىلإ ٍةَجاَح مَظْغَأ مكيف ٍلْكَّشلآ

 أ ِّقَوةَبْجَلآ ّلق نب نر ْنإَق « ٍةَيِرْجت هلق عماَسلآ ّنِم َفَداَص

 « َةَكاَس اَسْفَنَو بَ ةو اًنْيِطَو اضم َفَصو ؛ اليس زنا قل قلم ورخ 98
5-2 

 ا

 يما لع ةئيو ووارقلا تفز نف تاللا روم ْنِم ٌءْيش نايت أ[ ىلإ يملأ ىم تمر

 0 . وخلا شل بخ

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 . ظِحاَجْلا مالك نم هلْمُجْلا ءذلَه (0)



- 
 رک چ

3 

 یف ی ىج ا
 یں وزد خد سلع ؛ ملقلا يخو » ۹5

 هے
 ْيتَمالَعَك ایش هجو يف اَمُهْلَعْجَي ام بَ 1 هَْْيَع ْزْوُرُب ْيِفَو َناَمْنُع ْوْبَأ َءاَج مو أ

 ت ا ٠ طحالب هتل قق ت ةَدَحْلا) هوبي اوناَك ذو ءوْجَوْلا اذنه يف ةَعئبَطل

 زكام. .. علا نم عاشو واربع نف هل اله حب نع ني ا اجا
0 

 . َةَرَملَأ هذلَم مييَع ُتِيَآَر َنْيح لإ نِئبقَلل

 وهج نِ ناك ذأ ٠ ٍظِيَعَو ٍطْخَس ني ُةَّضنَب ير ةَضنَب نك هيلع يف طلا

04 
0 

 يف ُهاَنْيَع ْتَدَبَ « لما ههو َبَصَن هٿ ؛ هَوَسُمْلا لحل اذنه ْنِم َنْوُكَي ْنَأ

 يف هلأ اَيْحَي اَمَك ويف ُهَباَكْلا اخت ْيَذَّلأ هْجَْلَآ اذلَه ْنِم ٍراَرِفْلآِب ناكه اتناك اھجورخ م
 . ُهُملَكُت تناك ُهَراَكذأ دال ماَلَكلا ٍنَع تک مث « ٍبَلَقل اَ

 ديرب ال ام
 و

 انيس ادار ريرْخَّنلا سيئر دع نم َتْعَجَر ! َناَمْدْع اَبَأ ات : ُتْذُقَو تْمَّصلآ هيلع ُتْعْطَقَ
 ؟*نآ كمْ وه امف « اًئيَش اًضقاَن وَ

 ةنسلا ءم ۱۹۳۷ راذآ/سرام ۸ = ه ۱۳۵۵ ةنس ةجحلا وذ ۲۵ « 1۹۲ : ددعلا « ةلاسرلا » (#)

 . ۳۹١-۳1۸ : تاحفصلا « ةسماخلا

 ةَفاَحَّصلأ َّنِإ » تُ ان دبي مَعَ ءارعلا « يِرْلآ * ةدنرّج يف الاقم ذَرابُم ير روتكألا بنك 00(
 : َلاَقَف !! دم ‹ ئَئْعَمْلا ادله ٌيَحْأ فيك يرد اَلَو « ِكِيِلاَمَّصلأ ْيِدْيَأ يف الإ حجت ال

 بحب َةَلاَمَرَو ١! 7 ٍةَكَرْعَم ىف (هَسْفَن ينمي هلعلو) َنّيِفَحَّصل ُدَحَأ كَل َفَنَو اَذِإ ثأر ام
 دبل م لم قاع نإ تار د ۰ا ؟بيأتو ءاقثإلا لع ني اطياز بكا

 ٍِبَرَمْل ٍابَطُخ ّْلْبَأ ؟ ٍناَحْوُص ِنْب ةَعَصْنَص حم نمل خلا وام يف كب ىل قنا ىَلَع (هَسَْ
 «نيقطلا

 َبَعُل ميت يتلا ُلاَحَمْل مْيِوَج َْرْمأَف هِلاَقَم َْلَع ْتَمَلَطآ ةئلِاَدلآ َةرارَو نإ : ادم اَئيِحاَصِل اباَرَجَو
 « خرا ةيِواَع ام دلو« ةَ رغم زب لأ لاقط
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 ةكيالَم ضرألا يف أ ولو « لوف ال ْءْيَش اَنهَْمَو . صقاَن ين ادنار تعج : د
 عزا اذهل َنْوُيجَحَي فحصل باك ْنِم َكُمَع لامار َكَمَح ىَلَع اَوُقَقَول َنييمطُم َنْوُشْمَي

 . ! ِءاَدَهَّشلآ نم

 ئنذشنأ : َلاَقَف « ُدْوُمْخَم َوُهَو موي َتاَذ ُلُكَوَتحْلآ ْيِناَعَد : ميدل ئَيخَي نبأ َلاَقَو

 : [ليوطلا نم « ٌيِعاَرْلآ ٍلْبْعُدِل كئْدَْنَأَف ٠ داَدْعَب لَهَا يف ف ةَراَمْع

 رجلا

2 
.- 

 هي لن

 مزي ماسه یکبار «اتَسَح  عبأ مرم كولم يو يرتب نر
 مفت ريقي« اراي » خار دايز َكاَذ ب ( اجر » ناو

 : [ليوطلا نم] َناَمْثْع وأ لاق

 أ ن َلِيِطَتْسُمْلَو فلُكاَبَأ منذر َةَئاَيْزلا ينم اًوُبَلَط نإ

 ناتو ٠ ركذذلا وو اما نا ٠ مهدي نتن ١ راش اذنه ىلع ْيِليَو

 ةَلالَجل ةدايزلا ىلع ةدايِز

 . لوف ال ايش اًنهنَه نکو

0 î 

 - « ابتک تلم دق انذلآ ئَرَي ِةدْيِرَج ٍرْيِرْحَت نر ناک « ٍمَمْرْدلآ د
not ل 

3 

 « ٍةَمْيِظَع ِةَكَمَسي ٌداَيَص ُهاَنأَف « َنْئِرْيش هِتأَرْمأ لرم يف ناك َريِوَرْبَأ نک نَا اْوُمَعَرَو
 ص 9 ر

 فالآ ٍةعَبْرأب دا زل َتْرَمَأ : نرش هَل ْتَلاَقَف « معد يالا عب هل م او اهب تجعأف

 َلاَقَم ! ِداّيَّصلل َرَمَأ ام ٍلْمِمِب يل َرَمَأ اَمنِإ : َلاَق « ِءْوُجْوْلأ َنِم رجب ا

 ؟ أ مآ يه دك « ؤكتسلا نح ننزيخأ : هل لاك + كيلا ىلع بلا اتع ام E ٤ ef سے 0 Mn ٤ 2 17 ے7 3
 ْتَناَك اَهّنِإ ! ٌكِلَمْلا هللأ ركع : ٌداّيَصلَأ لاق . اًهنيرقب ئنتأَف ُكِلَمْل لاق ؛ ْيَنْنَأ ر ر 2 9 ص ر سس لحج 2 2 م تاس م 5

 ؟ ٍرْيرْحملا سيئر َعَم ٍةَلِضْعُمَل حملا ذم ٍلِْم يف َتْعَقَو ْلَهَق ! َناَمُْع اأ اي : ْتْلُق

 اَمَو ؛ ِةَدْئِرَجْلا َنِم ُهَجاَرْخِ َنْوُدْيرُي اَمّنِإَف « اركب ْتَناَك ُهَنْكَمَس ّنَأ َكَمَح عمن مَ : لاَ



 ةغالبو ماقزألا ةغالبو رخل ةغالبو ٍفاَرغِلتلا ةغالب ٍبْناَجِب ظحاجلا ناّمثع ائبأ ةغالب J~ e ie س2 1# E ا نسر 7 7 سوم 2 رو 2 ٤
 ودق ةةعرم ر و همكم 7 هم
 هلّوقأ نأ ديرأ ال اًنْيش اًنهنه ّنكلْلَو . . . ضّيئألا ةغالبَر رفصألا

 1 ىلع َِيِناَعَمَو اِظاَمْلأِب ُتْفَلَبَو اَهْتْمَكْحَأَو اَهُنْدَوَج َةَلاَقَم تناك هذلَه ْيِتَكَمَسَو

 ررؤالآ َلْوَقَي ْنَأ َلْبَقَو ٠ اَمَدَْو ةََبَط ةَعالبلا يف اَهَتلَمجَو « ِناََبْلَأ بتر َئْسَأَو فرا

 أ كل 96 ٠ ا لع و تالا » : ٌنْرُمَأَمْلأ َلاَك (ُةَفاَحَّصلأ أ ٍلالَجْا ةَبِحاَص)
 ص نع لي لع هرم رس

 . (ِةَقاَحَّصلَأ ِكْيِلاَعَص) نم اهب َوُه ادق ةَلاَعَمْلا َكلِتب اَكِلَم هس هد َلَعْجَي نأ َناَمْثُع

 مشل الإ َيِهاَم « اَهّبِحُم ىلع ةَولَجْلا هلي ا اهتز يف ٍسْوُرملآَك تناك ذم

 لإ يه اَمَو « ٌّبْحْلأ راَرْسَأ ُفاَمِيْكأ اَّلِإ يه اَمَو « ٿاَدَلَو قارش الإ يه اتو . اشا

NC. 

 01 5 هم هوثم كار تا م 8 2 م 5 سلس ا

 « كحضُمْلا ره ٌبِجْعُمْلا اذإَو « ةقلطُملا ىه ريرختلا سير دنع سورا اذإق ؛ ىه

 ‹ َفيفَحْلأ درب ٌفِيِفَح ٌّرْضَع اَذنَمَو ؛ الق اَِلَمَع اأو « ْمَعَنف اًيِرَطَن اَمَأ : ٌلُجَرلَأ ُلَرُقَ

 مالكا ُباَرْعِإ ّيِه ٌةَحاَصَملآَو ؛ َلْهَسلأ ديري ٌلْهَس ٌروهْنُجَو « يالا درب ياع ْنَمَرَ
 م

 مْلِع يف توقتا اهن نم ْتَجَرَح ذق مولا يه « ِةعَللاَو ِرْكِفْلأَو نالا ئ وق هتساّيس ال

 . نَحَلَي َوُهَو ُنَحَلَت ال تنا كَ الآ ىر اَهْلأ َنْيَبَو كيب ٍقْرَفْلا نم َكُبْسَحَو : تأ
 كش « ماعلا ُريَكَيَو ٌيصاَخْلآ اهيف لقي َُلْنَم م "نأ َكَمَرْكَأ هذْنَمَو : َناَمْنُع وُب َلاَق

 دوب انوش الك ئداحشلا ملكا عمت َِّيَماَعْلا ُةَبَلَع الإ اَمَدْمَب َنْرُكَي الأ
 نف ّنآلآ َنْوَرَي اَمَك ُوَْقَتلاَو رُهوَتلاَو لكنا اَلِإَرُه امو سفن وحَكلأ ُتِلَْنَيَو ٠ "”(اًيِصَسْنَح)

 ُراَدِحْنالآَو « مَدَعْلأ ىلإ يهتن لاو: لكلا نإ هت تاجات يلا ع
 ۰ ةَرييكْلا اَطْحْل اَحَدْعَب ُكِلْمَت ال مث ةَدحاَولَأ ةَرطُحْلأب أدبي مْ

 ا

 ْتَءاَجَو « َةَحِلاَص اهلك تناك ٌةَرْيَِك ُءاَيْشَأ ْتَدَسَقَو ُبدَألآ َدَسَقَو ُقْوَّذلَأ َدَسَق رجال

 ْنَمِئف حلا عابطلا لَم اَمُوَرْفَي ْنَمِيِف ُلَمَْت اها ماب الإ يه ام ةَباتكْلا نم دوف

 نيتك ىَلَع ضبقَل ٠ مل ِداَسْفإ وأ بَدألآ داس ةَمْهَ ةد ِنُْناَف يف ناك ْوَلَو « اًهطِلاَخُي

٠. 
e ع 

 )١( [اُلاَمْفَأو اًمالَك دام أ ٍفوُنأَم ْنَع اَجِراَخ : ْيَأ ءاًيِصَسْنَحل .



 ۹4 ىعفارلأ قداص ىفطصم

 َنْوُمْعْرَي ام ِءالُْؤنَم يف ٌةَبْيِصْمْلاَو ؟ اًداَسْفِإَو اًداَسَقَو غارق ةالْسَمَو ِرْهَل ةَعاتِص الإ نوبتي ال

 ةَجْلاَعُمِل ٍةضْتلآ هِذَه يف ُلَممَ امن نحو ٠ ْمُهَتْوُهْليو َاّرقْلا َنْوْطِشْنتْسَي مهنا نم كَ
 اَنتاَيَح َفْضِن َلَعَج يذلا غافلا ءلَمل هٿ ؛ اًمَدَع يساَيْسلَا اًندوُجَو َفْضِن َلَعَج يذلا وللا

 ٍكْيلاَعَص) نم ةَفاَحَّصلأ هذه ْيِف ناَمْنَع اَبأ َكّمَع َلَعَج اًمِم اًضِنَأ اَذاَهَو ؛ َةَلاَطَب ةّيِعاَمِتْجالَ
AK 

 "وم يف اكو نأ نياك باكل نص ضْعَب نيبو بب ةَلَباَعُمْلا يف هك رتو (ةَفاَحَّصْلأ

 . ٍرْيِرْخَتلا سَر ىلإ َناَمْنُع اَب ْوُعْدَي سَرَجْلا قدر

 ْنِم ٍلِصٌفُمْلاَك ْْوُكي ارا اًيِعَبطَم اتال قر زي مل نذل نِإَف « ُهَنْوُدُرْطيَس هنأ ُتْكَكَش امف

 « نولو قاما مهب مي َنْيذَل َنييِساَيَّسلآ ٍءالُؤَهَك ُهْلَعْجَي ْمَلَو ... ٍفْوُرَح ٍقْوُدْنصِب غامد

 . ٌلَكْشتَيَو لْيلضتل مهب ُمَِب نبذل ءاَبَلأ ِءاَلْؤْهَك الر
 و

 مالكلا َنم ْنِلْيَو ' لحل ىلع يَ : ٠ لري وَ ُهنَع يأ قولا اتي حجرو
 فاصلا هذلَم َكِلْمَي اَّلَأ يعبي ناك . . . اَمَقْلآ ىف َمُقْدَيِل هْجَوْلأ يف ُلاَمُي يذلا فيرّظلآ

 يو و

 يف ام ؛ اًعْيِج باكل احلا 57 ُحاَكْضِإ َرُه كلَ ؛ ِةَمَألأ ُسِلاَجَم الإ يمول
 ¢ ego عك 02 م ر ر روم وص ر

 نأ ْوَلَو « هشْيَع نم لكأَي ام َرْدَق ُهْنِم لكأَت رات ْىَلَع هشْيَع ْربْخَي ُبِتاَكْلَف ۰ فحصل هذه

 فيس ّنكدَلَو ؛ ِوْيَلِإ ْمُهْمَجاَح ْمُهْنَع وئاتغتسا ْيِف َناَكَل « ةَعَسَو ِةيِهاَفَرَو ضْفَح يف َكَمَع

 ت 2 0 رە راو هر

 بأ َكُمَع كلن اذاَمَو . طايل لمعت يل ة َربولا هلضفت « ٍلِطاَبْلِل اَلَمَع ُدِجَي ال يذل
 0 م هو 2 م 7 27 ذل ها

 ذإ ؛ رَّمَقْلاَو سْمَّشلَأب الر « اهلك اينُدلَأِب الَو ‹ ٍكِرْلُمْلا ِلَوُدُبُهْنَع لري ا ام ُكِلْمَي ؟ َناَمْنُع

 اوُواَش ام بكت اًوُؤاَش ام ُلقْعَي ؛ وناَيبَو ِهِلْفَحِب اه جاسم هئا ىلع ؛ َُئاَيَوُدَلْفَع كلي

 نم حري َنْيح تتاكلأ نإ : ةّيِمْرَيْلا ٍةفرجلا هذه ئف َلْوَقْلا َكَقُدْصَأ نأ نأ َكَل
 5 لر 0 5 27

 نيد ىلإ نيد نم ةتباتك جرحت ۽ ِةَفْيِحَص ىلإ ٍةفْيِحَص
 نقر ُهَّل عضو اَمَنأَك اَنَحْيَس ُتْيَأَرَو fe f ٣ و تس سك ا

 38 0 e 5 ةر س م 7 0

 اَهْعَفْرَي ةيضق سمألاب َنيْنَءاَج ! َناَمْنُع اَبأ اي مَمْسأ : ُتْلْقَ ءُدْنَع َيِدَسُأَو ُهَحِزاَمُأ نأ

 ضر نم ٌةعظق َُبَصَغ دبي راج 93 : ُةاَوْعَد ٍضْرَع ْيِف بنك دقو ‹ ِةَمَكْحَمْلا ىلإ اًهُبِحاَص



 « ملقلا يخو » 0۹

 رَ « ادا راذلا هيد حف اا ةف ِهذلَه ف تو « تلا َلْوَح ُهَكَرَت يذلا هئاتف

 ء اهم ِةّيِئَمْلآ راذلآ هذ مْدَهَو ٠ وع ضل درب ْمُكْسَي نا 9 نم دير

 . ةا اهَتاَذِفتَُدَ

 نوي َنيذْلا ضْمَبك مْيظَع بيدَأ اذه : َلاَقَو هدب هَطَب َكَسْمَأ َتَح ظحاَجْلا كج

 نوک ته : : رامكا ضع لسو » « هلق ن َصَقَنَو ُهطاَفْلا ٿرثك ؛ ةَفاَحّصلأ يف ب دل

5 
0-0 

 ا و

 : نيوَألا ضب َلاَق دَكَو . ُةَحنِرَْلا ٍتّصَقَتَو ُبَدَآلآ رك اذإ : لاق ؟ همَدَع نِ ارش ُبَدَألَ
 : يلع رخل اض بأ ني لح دك يلع كلا لاَ بث هلع رکي ل ْنَم

 . 2972 ٍضْعَب ْنِمهْضْعَب ٌبْيرَ هلك اڌو

 ناك ذإ ملوي تيك الوب ْنَمِل ةقاحصلا ِهِذَم يف كورلا َرُه ُهَدْحَو ُبَمَألآَو
 ا 8 ردا َوُه اَمّنِإَو < ازات صح

7 

 يف ٌرَهظَت يتلا يه اَهَدْحَو ٠ بدلا 5 ةَحْفصَو :ذلْمُي نأ دب ال غارق ءلم م هلأ مسالا اذه

 28 . اًئيَش يمت الو نم لكا : ديد ىلَعْإدَصلأ ةعقبك ا رجلا
- 

 ا تل
x 

 اَمَف « ابدل ىلع (ريرخت َسِيَْر) سَم نأ الإ ةحْفَصلَأ هذه هَل كرن ْنَم بأي مث ص o ر ر هر و
 « وباين تحت هَعَضَوَوهَسْفَت لح الإ 3 هربا تعم ن ان الو عزل تنص ني ةَفص عة

2 

 « ْمُْعّرلآَو یرغل 1و ارجل الإ كملت ال تاك اإ اها َلهسأ امو ةَمطمْلأ ر يأ اعر
 . رابخألا ن ْيِشاَوَحَو تكلا ضاَرْعأ نم مالكا ي

 غاَرْفَو ٍلاَدتْبالََو ِفْحُّسلَأَو اكلاتي هتبع اًذِإَ « ةَماَعْلَأك هتباتك ْيِف لجَرلا وكي ْنَكَو
 موو مامي سا دع نم وُ دقو « هال اي ام ادله : َلاَق « بكي ام

 وهو « ْينُمِئالي ام اذنه : لاق ةُهّقَ خي ْنَم يدك ا ُاَدَع نم راض هنأش ةو هب لوه
 ب ا اه امك ئواقذلا لپ فني ذأ أ اإ رْيَلَع َء سن فلا نم عَن يف هنأ َْئاَ
 . . . ْكلِت ْكَت . . . كلت لِي : ْنَرْلْوُفَي اَعْيِمَج ْمُه

 َةَحاَّصَقْلا َلَمَج « لْئاَقْلا تم ُمَهْفَي عماَسلا َنْرُكَي نأ ةغالبلا نأ َمَعَز ْنَمَف

 . ظحاَجْل مالک نم ُهلْمَجْل ج لأ هذه )9



 ۹01 یعفارلآ قداص ىفطصم

 َناَكَو ناب هَلَكَو ُءاَوَس هلك « ُبَرْعْجْلَاَو نزلا ةنابإلأو قالغإلأر َباَوَّصلأَو أطَخْلَأَو

 باع ىَلَع ِءْيَش لک ْيِعَدَي َناَكَو « لولا َبْيجَع ‹ ٍلّيِحْلا فرط « حَجْحْلا َبيَط نكمل

 قداس هرو رج ذق ذر ؛ ٍقْيقَّدلَأ م الو ليلا ني ا غب مکر ماكشإلا

 ر ىلع رو ع2 5 f ر

 ْثَععَي - َنْيِمَألأ ْيَأ - َعْوَلْخَمْلأآ نأ ن ئنَدَح يراشلا نأ تْمِلَعَأ : َةَءَم هَل تل ‹ هثئداحأ ضعي

 َنْوُحأَمْلا َّنَأَو ٠ كِل ِدَدَعب ٍدنُجْلَأ نم ُهَدْنِع نآ هُريْحُم هلاک « سمس هيف باّرجب ِنْوُماَمْلا ى
 رشا لقلب امك مقلع مؤ لب نيسشلا عي رياط آنر «درغأ كيوي هل تح ص س 2 1 1 2 وز” ممر 9 2: 5 رە 8 ها عر

 ٌتْيِدَحْلأ اذنه َّنِإَف : لاَ

 ُهَلَمْهَأ اًناَسيْكَأ بدألا خيرات يف َفّسَتْكآ هنأ وأ دع مح دقو : نام وأ

 ىلع لجرلأ اًذِإَف < اعد يذلا اذنه ف َكُمَح َرَظَتَف ! َنْوُر تلا هلع َلَمَغَو َنْوُمّدَقَتَمْل أ

 0 . ةّيْفاَرْعجْلا بتك ْنِم باتك ْيِف اكيِرْمَأ فسا هَ هنأ معزي ْيِذَلأك ٍقِيقْحَتلَ

 ُهّنأِب ْنكلَو قذِص لاب ال ٠ « ٍفُحّصلأ يف َرْوُشْنَمْلا مالكلا َنْوُقَّدَصُي ُءاَهَلْبْلأ ُلاَرَي اَمَو

 هنآ  اًرْوُرْهَم ناك ْئىَتَم - بألا ٍةَحْفَص ُبتاَك ّنُظَي ْنَأ َبَجَع الف . . « ِةَدْئِرَجْلا يف ٌبْوُتْكَم »

 هيموكشي ل فسوف اذنه اذ

E 

 ثالث ْتَسْيَل ِتاَباَبُذ ثالث َّنِإ ! َكَحْيَو ْنكدَلَو ؛ وذو امرك اهل ١ جر ا مَ

 الإ لزا م

 ر ر

 . ْتْظَقْيَتْساَف ! ُتْكِحْضَو َناَمْنَع ْوْبَأ كجضو

 ىعفارلا قداص ىفطصم اطنط

 . ظحاَجلآ مالك نِ اذه 0(

 3 00 ئَوغد ْيِف ُكَراَبْم کز ينعي ) 4فإ
8 



 يرجي ص
 یم وزا ج١ مل لقا یخو 0۲

ea 2 0 0 ماما ر مد مر م م هيرو سا سيم ل7 م ص 

 لكَ ٠ هَل ٌرْشْنُي بتكي ْنَم لك َحَبْصَأَف « ِةَبْيَِع فاحص ةياهِن ىلإ بّدألآ ف ايه ِدَ

 e دكر ر )م وش EAT نعم ع هع هل 00 وو
 أو بهذ بجا نكي لأهل اج ايو سنت ع نم لکو ۰ يأس دعت هل 00

 ْءاَمْسَأ رود اک نالا َنْيَب فحصل يف ُرْوُدَت ةَمحض ْتاَمِلَك 5 ع 3 رو م 00
oe 20 نفل اهل تعبت 2 ٤ 7و « عمل اهب ولع اًهْيَلَع نيعزاملا ن نم ماَيّسلآ ني 5 تام  

 يزاول بايع ْتَدَأَو حويشلا بدا : 55 0 زق اهم ٌةواَدَعْلاَو دم 2 40 اهي نوکر

 ہے

 ُمِيِدَقْل و ۇلار ُدْوُجُجْلآَو 3 ةاّيحلا ب 24 دم َو ظاَملألا ب f بدال ةبلطارفندو بّدَألا

 ؟ ٍبِاَذَمْلا م باَعْضَأ ن َكِل 59 ءاَرَو ادام و ‹ ُدْبِدَجْلاَو

 ‹ داهتجآ رّيْعب ْنكللَو َيِعِفاَشلَو « قف ريغ نم ْنِكلَو ةَقْييَح اَبأ ْمُهْنِم نأ َكِلَذ َءاَرَو

 هنأ ٍلَمَعلآ َنْيَبَو اهني ُءاَمْسَأ ؛ ٍْيَِح يغب نكلو لح باو « ِاَوو يغب نکل كلام

 ِِلْمَأ ْنِم مِاَرتلآ هُفِرْضَي اَم َْلَع ِرَتْخَيَو ُتِدْحَتْسَي َبَهَذ اذ اإ ابدآ بدال نوی َسِيَلَ

 زمألآ يرجي ال ذإ ؛ نال ُبَمْذَمَو « نلف هَقْيِرَطَو « ٍنالُف ُبدَأ : لاقيه « مهب َحْيَوي ىح

 ؛ مبل ريع عابتاو ٠ عانا ربع ِديلْفَتَ هيلي اتنإ ىلع الإ نرو طو الع امن
 ٍلالَقَتْسََو يأرلآ غزي نو يأرلآ َنِم ُب ال

 200 ناَسِْإ ِةَباَتكل اكل يف َنْوُكَي ىح يأّرلأ

 نم ٌبْرض جري ٠ يبصَعْلأ هعْوُمُجَم + وق رع 3ك ف اکا لا نأ اع اهيا

 20 ‹ اَهِئْناَعَم ِتاََذ ىلإ ةاّيَحْلآِب مجري ّي ٌيِناَسْنِإلَ ِدْوجْوْل ْيِف لولا أ ّنِم عون د هلاک بادآلآ

 نوک الف « بيكر نم بكرت نف ةَبلَخلا ٿا ْتَعدبَأ ام لم نالا هذه ْنِم سري

 ٠ ةسماخلا تسلا ؛ م ۱۹۳۷ راذآ /سرام ۱۵ - ه 1607 ةئس مرحم ۲ ۰ 1١97 : ددعلا ٤ ةلاسرلا » (#)

 . ٤١١ 5٠6 : تاحفصلا

 . ( كرام يِكَر بو كيب ةريخألا ةكرعَملأ نم لصف اَذنَهَو ) (1)
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 . "إلآ دملا هنأ الإ فب فرع 5 بئدألل

 و
 هارت ْلَهَو ؛ ىِهَتَْي وأ اًنِرصَع يف ُيِبَرَعْلا بدلا ادبي ْلَهَف ١ َّلضألآ اذه اَنِربَتْعآ ادو م دغر

 ذأ « ٍدِيِعَي نِي ٌديِعَب حرصا ِهِميَِق ْنِم وُ ْلَمَو « ٌضْفْنَي ذأ ٌعِمْجَتْسَي ْلَمَو ٠ لز وَ ولع
 ؟ امه ٍناَكَم ْيِف َرُه وأ ١ ٍبْيِرَق ْنِم برق

 اًهباَيِك ٰيِف ةَرثْغَبم بم ماّظِعب نف رم الیوط اخْئِراَت تْمَسَتْفال اهلّصفأ ٌتْبَهَذ ول ِناَعَم هذه 7 3 : A 122 ص م ا

 ِهَْلِإَو 2 هلع فار هلله ٌرْوُهْمَج َوُه ْىَنْعَم ىلع ٌرِصَمقُم ڙجوُم

 مص

 2 مِكَلَو . . اًهروُبُف ٰيف ال
 طْلَخْلاَو يأّرلأ ٍعِزاَنمِ ٍفاَفْسِإلَأَو ٍقاَوْدَأل َّنْيَب يداعتلا نم هيف نحت اَم عج ري هدو

 « ويتسخأ ىلع هور مَُو وحبك لع بألا أ َحَبْصَأ ىح « َكِلَذ لك يف باَرِطْضالََ

 ينو « ماع ٌةَحاَصَق : ٍةَحاَصْمْل ْيِفَو ‹ فارغ تْدْلْسُأ : بوُلْسألآ ٰيف ٌليِق ْنَتَحَ

 نيرو ٠ هلع ء لَك ْنِم ةَمجاَللآ ِتَمَجَنَو ؛ َةَلاَقَمْلأ ٌرْعش : ِرْعّشلأ ¿ن ْيِفَو « ٍدِئاَرَجْلآ ةَ : مثل

 نأ ْىَلِإَو ِدِيلقَتلا ةَيِرْخُس لإ كيرلا بدلا َعَاََو ١ ْتْدَمْشآَو تَفَصخَتسآ دق ةا انآ مه

 هَل یني نح + ع للا دو يما تتلو, مآ يت ات زك
 هلع داملا يفوت ْنِمَو يف عيدَّصلأ ن نْسْحَو ءِيَئاَيِصَو ِهِظْفح ْنم كلذ لك نَا

 يضارغأو ناو تْعَل ٍبِيلاَسأَو تَن نم بألا ْيِفَأ ؟ اَهَتْسَمَتْلآ اإ َةَلعْلا ُبْيِصُت َنَْأ 03 ص

 ؟ ْمِهِبذاَوَجَو ْمهِباَبْسَأ ْنِم یي امو ْمِهْيِحاَتَمَو مهبهاذَم ْيِف هْيَلَع َنْيِمِئاَقْلا يف ْمَأ ؟ ئِناَعَم

 ُتْيَح لإ رْيصَت اهلك ِهذاَهَ ٤ ٍضاَرْغَألاَو ْيِناَعَمْلاَو ِتْيِلاَسَأْلآَو علل يف ان : لَم نإ

 َرْوُصُعْلأ ِتّداَمَو ْتَعَسَْنآَو تَبَعْوَتْسأ دقو « اهنف لمعي نم لك نم بلآ لق « اب دار

 لع الو ء هام يِ مٿ « بفض الو زم الو يتټض نم تون مَ ء اَنِدْهَع ْىَلِإ َةَريثَكل

 ِهِتَجاَح ْىَلَع هدي عفت ْتْيَح أ همك الي ُتِيَح اهم هدي َمَضِي ْنَأ نسخ خي ال نم

 : كأس ؛ ْمهِباَبْسََو ْمِهْيِاَوَدَو مهبحاتمو ْمهِبهاَدَمَو ءابدألآ يف هليل نإ : َتْلُق إو

 ‹ ةحلصَمْلأ نع اَوْبَمَذ َفْيَكَو « ِفالخلأب اَوُعَقَو ملو « ِةَياَعْل نع اَوُوَّصَق َمِلَو

 هِلْهَأ نم ةا َماَقَم هبت يف حْيِحَّصلا بدلا ماي عم ُّقاَرْذَألا ِتَدَمَفَو ٌرِطاَوَخْلا ِتَمَقَتْع

5 - 

 بيدألاو بدألأ » ِةَلاَمَم يف ْيَناَعَمْلا هذه اًميِفْوَْسَأ )١(
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 ْنِم هعاَمجَأَو ِرْهّدلأ اًذنَه يف َيِفَعْلا ٍقمألآ حاَسِفْن مَ ' وعش بكَ َءاَحَصْقَو اًباَرْع
 5 لأ نم ةَبيَقَح ةييَتَح يف ُبَقَتْحُت ٍسْمْخْلَ ِتاَراَقلآ ْغباَوَت َلْوَمُع ّدجَتَل ىح 3 َءاش ْنَمِل وفا هفاَرْطَأ

 . رافشألا ي قزد نف عَ

 اًدلآ مهب ْولْعَت َنْ ددم ارش ةيبَرَعْلا ذلَه يف ٌءاَبدألآ َبَهَذ فيك

 رک 1 فوفو يرو هي رعشلاپ ٌطاَحَأ ذق ٌرِعاَش نالُف اذنه ؟ ُلَفْسَأ لکو
 ‹ اهخنراَت ْنِم ةَمأ لك ُهُنَدَقَف ٰيذأآ ُرِعاَّشلا هست َدْنِع َوُهَو « ُحَسْمَيَو خَسْنَيَو ٌقِرْسَيو ُدْلَويَو

 هنأ نؤئسخَي َنيِروُرْغَمْلا ِءاْؤَم لكك وهو « تخير ءال امدح ورا خيرات يف حقو

 ب ةاَصَح ْمُهْنم الك ْتَدَعَج ةّيبرَعْلا نكلَلَو « اًمُْجُن اُرهَظَ ةييرعْلا ِرْيَغ ٍتاََل يف اؤئاك وَ
 وفل َكَسْفَت ُبذاَجُت ْذِإ « كاي مِيِطْفَت هِتءاَرق ْنِم ُمُهَوَنَت و غش َوُه ادق ُهَرْعش أَرْفَتَو « ْئَصَحْل
 . ار رق هلم اًرف هلم

 يحتج َْلَع ِتاَوَمَسلآ ئَضْقأ ىلإ عمري ْيِذْلاَو . . يِذَلآَو يذلا بياكل نالف اَدئَمَر
 . ةئانذ

e 

 و تاس
 ا انآ : لز : يَ ل بألا دوعن اذ 2 00 2 06 Ks فم 7 لقي ذاا

 اَقَحُس ْمُهَف ٠ ٌءاَفَحُس + اولاك ضو ٠ ر

 ذّتلآ َّنِم ِنْوْناَف ىلع ٍرْبَجْلاِب نْوُرَّخَسُس : ا اًرَقلطنأ دق و ْمُهْيلَع ُماَمْرل أَو و e | or 5 5 nT دقو 3 2 ورع م ع

 َرفاَن « اَهَعَم َفاَضْنِإ ال ةيغاب «٠ اهم َراَرْفِإ ال ةَرِباَكُم ةن ا ی رف « بيرلا
 ٌءاَم لوحي امك اًهْنم أ نإ هنو يش لك م 7 « اهب ةَقث مهتم « اَهِيَلإ َعاَسَم ال م ¢ os "م ىلا 2 اا 37 ل يي ee ر

 رنا نان ىلإ وتم 2 درعا يف رجلا
 ني 2 3

١ he1 

 سو

 سايق ىَلَع اَهاَتمضَو ٌةَمِلَك )1(
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 ِبِقاَنَمَو ِهِناَسِلَو يأ ديو ريمكس نف رخذلا الم تركي ٌعاَمْجٍإل ْيَلَع ْيَقَتلَي يقْيَقَسْل

 . هيغل ٠ زضقلا الإ اهل سيل يآ ئارإلاب اتيا صني ماما اذلَم لثمن ؛ ولياتشر

 نال اليخ دنع ِناَريْلا يف يقل اذ َرُهَو ؛ ٍفِساَفَسلآَو ٍرِئاَغَّصلآ لَ َْلَع ةَوقْلأ يِطْعت يلا
 اغلا دا ى ني يكل دزفشلو دف صا يا

5 

e 

 . ال دوا ل را زيادي
 م 4-0 سا هما حث 2 72 5

 َقِطْنَمْلأ َوُه نكي ٠ َرْيِداَعَمْل نر اقم , ةنكمألا ُدْحَت ماّمإلا اذنه ُةَئاَكَمَو

 « يكتمل اَهَرَكُنَأ ْنِإَو ُمَرْلت « هحل هب موقت وقت : َيناَسْنِإلا فالخلا رثْكأ يف َيِناَسْنِإلَ

 عشب ار ع مش أو ية يتلا هي هلع نإ نا

 ةَيِصْعَمْلا برص َبَرَض اإ ٌعاَمْجإلَآَو « ِرْيِصْفَنلا وأ ةدايرلآ يف ٌفْدطتلآ نبي ساّيقْلا ْىَلَع
 و

 ْيَِيَم « هو ْيلَعَو رخ نم حرق ؛ مْيلسَتلآَ داع كيو « ةماقيسالاب ميرو قالب

 « ٌلَوأَتَو َبذَكَت َوُه ْنِإَو « ٌرْيَغ َسِْيَل ُرياَكُمْلا ُهْمْسَآَو راکم هلأ صبر ٠ قفص هنو غير نم

 . ٌمعاَر َوُه ام َمَعَر نو

 هفت بحب ااش نِ امف ؛ اَهياَب مام يم ََِعَْلا نك « ُذاَوَش ٍدِعاَوَقْلآ لَكَ

 ؛ هاه يصب اَهج عسا نِ لص ؛ ايل ُدْوُدْرَم اهب ُدْوُدْحَم وه الإ « ىَلَخُم اًقِلَطنُم

 ل يه نع اپ هست يف ئاس نويَ ٠ ٌةَدِعاَم اهنا هب فرع و درز نع

 مر ویر یل
 إو ةّرق اَهِئف دريو ‹ اَيَأَرَو اًركف هرصَع باّدآ ٰيف 4

5 

 اَهْيِضاَم نيرو « اعاد

 ؛ ةهج نم ةليزألا نيب لبلاك نوي معاد يف ئاب المفتش واټن يف ب
 يناسنإلآ جولة ٍراَهظإل راتِ اَن ماَمإلآ اذنه نل ؛ ئَرْخأ ٍةَهج نم اًهيِف لاقتنالاو

 اَهيِف سنجل ُنَنأَي سئجلا ِتايآ نم , 1ا ياو هل تاو اهو نب نب

 « فعلا ىَلَع ِةوَقْا َمُكُحَو « ٍصْفَنلا ىَلَع ماسلا مح هئم ارقاتيو « ٍدْيِعَبْلا هلاَّمك ىلإ

 تني رمل ل ةا ف درجت اک مق تف ذجتو « عازل لع زمام
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 وري ال يلا ٍةعِنرْشلا ينو ؛ اتو لم احدن فلاي ال نها ةا فو « ليرات مط
 َوُه ٌدَجْلأ َءاَرَو ام َّنِإَف « ُهَدَح اَوُفَرَع ج ٰيف سالا لضَي ْنَلَو « ٍةلْبِحِب فّسَعَم اهم

 . ايلا الحلا وم هولا اتع ات هايس مح نياوؤطخُ لو ؛ يدل

 َوُه ناك ٍلاَمكْلاب َدَرَفْنَأ ¿ نَمَف ؛ ُلّوَجَتَت ال ةرْئِرَغ ىلع ةوذقلأ باَب ين م سالا عبط ْدَقَو

 ىح دين رناوت هب نوما نم مهل ا الو ؛ تنشلا رم نا لع نمو ردا

 مكخلا يف ْطّلَسَتيَوُهَف . ٍلْفَع نم نايم هَ 5 مالا ‹ ْمِهِحِلاَصَمَو ْمِهِدِشاَرَم ىلع اَوُمِيَقَتْسَ

 ىلا ناَروَأ بف ْتناَك ْذِإ « وِيَلَع فال ال مف ليس َوُه ام لَك نم َيِاَوْلآَو صقاتلا لَ

 . ٍةَلَْم َدْعَب َلْْنم اهلاوخأ ُلِزاَتَم هيف ْتَناَكَو « ِنْرَو َدْعَبانْرَ

 ِدِمْوَق نف درك ٠ ٌنِلَمَع بؤلشأب هيف رهط يمال ناعما ضن زي « ناس ر
 دري هيلا « هسفت ٍلاَثمْل اذلهي حو ْرْشم « اهلا ني ةع رقم دما منغني ةببرتلأ نم اًيْرَض

 وه يلا ملاپ لتي ءيش نِ اق « هنيه لع « لتي هوُلتبَو ١ َكِلَذ ٰيف رمَالآ

 هال« اَهِيف هي ياد هناك سلا رب لَم كلذ نِ هو نيش نا الإ ويف ماعا

 ُنْوُكَيَو ؛ ةيادهَو اًغالبإَو «اًحاَضِنإَو اًلْيهْسَتَو ٠ اًهْيِنَتَو َةَُق ْنْوُكَيَف ٠ اّهْبَلَع َمَكَح ئم

 لإ ني ئطنيو ٠ اهلك سالا يف هو دست يف نزگير ريك لمَن الج
 . بْلَقْلا ىَلَع ال لقَعلأ ىلَع هقيرط ٌبُحْلآ َنِم ُقْلَح هل لا هسا نوب ام سال

 دُ اَلَق ؛ َنْيِِلْسُمْلا ىلَع َكِلَذ بْوُجْوَو مالسإلا يف ةَقيِلَحْلآ وَما ةإ ةَمكح ْنِم كلذ َّلَعْلَو

 نعم ضفبك وريم يف ةا ياكم ضن ٠ مو مخل يف زض نم ضر لَم يلع
 ْىَنْعَمَو « ِسْيِدْقّتلا_ُْرْمَر : َهَنُدَمَتُمْلا ِةَرِصَتُْمْلا ةَبراَحُمْلآ ممألا يف « ٍلوهِجملآ ٍديِهَّسلأ »

 ُمُكُحَو ؛ ُعَمْجَي دارنا « ٌدَمَتْسَت 5 « َْحْرُي ْناَكَمَو ْمّلَكَتَي ُتْمَصَو « َِةَداَقُمْل

 يف ةءزيخم بزحلا يب ؛ ٍتْوَمْلآَو ةاحلا ٍفَرَس ِف ةَريِثَك ماَكْحأب اهله ىلع بطول
 . ملفي نأ يدي ام كهف يذلا ُكْوْهَجَمْلا لب ؛ رْبقب ىم ٌرصْنلآَو « ٍَرْفُح
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 اي ْنَم لك ْذِإَو « وْيَلَع سالا عمتي هيف َماَمِإ ال ذِإ « ٌّلَتْخُم ٌبِرَطَضُم اذنه ارضع

 ! وَ ريب ْنكَكَو ةَفِيَح وُب هناك هتاهج ضَْب نم َوُه اَماَمِإ ُهّسفَن

 الخ ْدهْظُي اَيِلاَخ اًعِضْوَم اتهم نال الإ ؛ دْيدَْلاَو ُدْندَجْلآ » ْمُهَلَْف امت ام ْيِرمَعَلَو
 2 2 لح رو7 0-5 . م ل او لس 2 املأ ءَْى

 خيّشلأ ريكا ماَمولآ تام ذْئُمَف . هج ْنِم ''راَمْنَت هج ُلَعجَيَو نيج َنْيَب ٍصَمْلآ َناَكَم

 و هالي 5 م
 تمي آُهَّنََكَو « ُمِئاَبَط ْتَعاَرَو ء زؤر ٿانو . ٌُتاَدْحَأ ْتَرَج أ همحَر  ْهُدْبَع دمحم

 : نار عفر لب لَجَر

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 0 ر ا

 وون تا

 رظّتلأ ةقد هتيلوأَو ٌيِناَسْنِإلا ءاكذلأ ىف َلاَيَحْلا َترَبَتْعأ اذإ
“e OT:1 وو 1 اس مع 0 ےک  

 مولا ِرْوَصتلا ىلع ِةرداَف « ٍةَِطَقْنُم ِةَرِجاَع ئاَسَوب ةه الل ٍسمّنلا َنِم ادْيلقت الإ ةقيَقَحلآ

 ٌرخآ هيل جالا ٠ اَهِتاَيَح ِلَوَأ ْنِف ٍلْرُهْجَمْلا َّنِم ةبتالآ ٌةَيِرَسَبْلا نصل ِهِذَمَو

 طل ذأ بیع ني رقي نأ نکنم اک . هيب اف ترک ني الا اک

 امف َدْوُجْوَمْلا طاعت ال يه ؛ يهني اَ اًهتعيط ئضرت الَو « ِءدؤُجْوب ئّهتنآ دق َدْوُجْوَمْ

 لب ؟ لوحي الق َدَلَحَو ٠ داري اَمَف ّمَتَو ٠ أدبي اَمَق هئم عرف ذق هنأ َلَع الاي نيَو اهب

 ربت ال ٠ « اًهطاَخ يف ُجَلِجَلَمَي ذأ هَر ام لك ف اهَمْهَو رَت اظ ُبِرْصت لات ال

 اًمِم ِدْوُجْوَمْلآ َعَم اهرم يف دب ال مث ْنِمَف ؛ لزم اتل نزف يل ايلا اهنراجع
 هل يآ يناَعمْلا حم - ِءْيَش لَك يِف دب ال َكِلَذ ىَلَعَو ؛ ملل كنتو هپ قلعت هَل دوج ال
 سف ِةعيبَط ْيِف ٍناََبْلآَو بألا عضْؤَم امر ؛ لاخلا نفل يآ نالا نو ّقَحْلَآ يف

 ئىَرَت امك اَهِيف ٌيِعْيبَط اَمُهالِكَف ٠ ةَيناَسْنإلَأ
2 

 رسختف روصتف قلخت سلا نال ؛ ِناَيَبْ نم ُهَعم َدُب ال هَ هنأ معا « بدلا لاَ
 نرم لب ؛ هقاحَمَل ةو ترص لاَمَجَو هضرْعَم يف بيرلا مان نكي اإ ؛ َةَررصلا

 ر ےس و 8.6

 أ ىّمَسُم اًْيَش جضخلأ َلْبق اًَهَدْحَو ِةَرَمْثلا نم جضألا ةر ُهْسَبْلَي يذلا ئَئْعَمْلأ ّنم نالا

 َلاَمَك َيِفْوَتْسَت نأ نِ دب اَمَو « احجْيِحَص الو اات ايش حصل ٍرْيمب نكت نلف « وس ارم

 . اًهّبْعالَبَو اَهْناَيَب وه يذلا رضخألا اه رفع

5 

  « (ae)ةلاسرلا ١ ددعلا : ١١١ "١ اه 36+ ةنس ىلوألا ىدامج =  Y1بآ / سطسفأ  1۹oم 3

 تاحفصلا « ةئلاثلا ةنسلا : ۱١۸۷-۱۲۸۳ .

 )١( نايزُعْلأ ديس . « َيِِفاَرلأ ةايح » انبات نم « ِءْدَب ىلع ُدْوَع هزظْنأ .
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 يف تار ْيذّلآ ِهْجَوْلَأ اًذنَه ْىَلَع اًهَيِضْنُن ت َّنَح يه يق اهوا اَمقبك هلام ِهِذَمَو

 زب وو وینی رنک ب هش يف لامل ٌةَعاَنِص نابل نق ؛ اًهِجْضُنَو ةَرَمتلأ

 ابا َناَك ْنَأ َدْعَب ٍلاَمْعَتْسالآ نم اَباَب ُهاَعَو « هِرْيَغب َقَحَتْلا ةَعاَنّصلأ هذه نم الخ اَذِإَف ؛ هِلاَمَج

 نيَو ١ تالا نم ٌباَب يه ْذِإ ةهكاَمْلأ ِنْب قرَمْلاك ِهْيَلاَح َنْيب ٌقْرَمْلَا َراَضَو ؛ رثا نم

 عْيِمَج ْيِف َبْوُلْسُألآَو نالا بدلا ْيِف لْضَألآ اك اهل ؛ رفا نب تاب يِ ةا

 ٍةَعرتلا َكْلتل ةَمئاَلمْلا َيِناَعَمْلا اند سْفَئلل َْلْخَي نأ نييْملآ بدآلل ُلَوَألآ ُنمَرَمْلآَ

 امي ةَفْوُشْكَمْل رزمألآ يف ارش الآ َيِقْلُي ْنَأَو ‹ ِةَمِيمَحْلا زاَجَم ىو ٍلْوُهْجَمْلآ ىلإ ايف ةا

 َيِضاَمْل ربو ياعم نم ُفِعاَضي مب ايفا اًريثك ةاّيَحْلأ نم َلْيلَقْلآ دريو « اهْيف ُلِيَخَتَي

 ّنِم هيف ّثْبَي ام ايف اَذَل اهنِم ملؤُمْآ َلَعْجَيَو ءوِفضَو نم لحب اَمب اراق ابات اهم

 لَ كرك ادعو ؛ ةَمْهحْلآَو ٍلاَمجْلا م ويف ثفشختي امب اول اعين لوما ؛ ةا

 سلا ددم نق ؛ اضن ٌةلوْهِجم هَل اهسفت يف يه هلا « ٍلُْهْجَمْلآ هَل سل ِءَِإ ىلع

 فَي نأ اهنرطفب ةكرذم اهنا اهم ازم الواكس الهم يِ ال« بقمة

 قلق اَهِئف رر ب « ِنْيَذَه َنْيَب ميال ةلاَح ىع اَمَنِإَو ؛ لطم فخ الو لطم ٌحْيِرَص ِنْوَكْل

 يت ةايَحْلأ يف ىَتْعَملأ َمْضَو اَ الإ أ نكي َسِيَلَق ؛ بلآ ةداَم يه سلا َقاَوْشَأَو

 ذأ « برق نم نيز أ ةع فيَ ةيعلا هَ يب الصم ناگ ذآ ئْعَم اَهَّل َسْيَل

 نم ناتنالآ لَ اَمَكُهّنإَف ؛ اًهقاَرْشَأَو اَهِضَرِْ ًناَبِط ُءْيجَي ريغ ةايَْلأ هذه سفال ري

 رمش اهب « ئرخأ ةابَح ىلإ فلت ال نيل وتاَبَح نم بدلا هلي وربع وج ىلإ وج

 7 دلل اه نل ٠ ؛ يسفتلا قارش اهن تلم اح ؛ نامر الو ناك اهل نک م نإ ادو
 دے

 نق ؛ اّبَع ِنايذألآ يف ُراَلَأَ ةّنَجْلا ٍتءاَج ام ْيِرْمَعَلَو ؛ تفيلاگت الو ٍتاَروُرَص ريق مالالا
 وک٤ ھەرەم

ْلأ ٍوْلَخِب الإ اقل ٤ أ دَق ُدَّنَأ لقعْلا ُهكْحَي ال 5 ِبْئاَجَعْلأ نم اًهِيَف“ هکر امہ متل َقِلاخ
 ةَّيَج

 ْتَماَقَتْسَأ يه نإ ِةَدِلاَْلا اًهَقاَوْسَأِل ِناَنتفاَكَتمْل ِناَممِئاَدل ٍناَتَرْوُصلَآ اَمُه ْذِإ ؛ اَعَم راتاو
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 ةَلِئاَح ْتَنَكَعْنَأ وأ ةد
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 نسف َةَدِلاَخلا اهتقالطنا قلطنت الو اَهييْرُح نم نم ال يتلا نأ يع حض ذو  orو ر هك فر هج 1 -

 اَهَْمَر ْنِم اهيف ُلَسْنَت تارو ٍتاَعاَس نف الإ - ئَمْسَألآ ٍلاَمَكْلأ َةَدْحَوَو رْوُعّشلا ةَدْحَو

 اَهْنْطَبَم اذِإَف ؛ ِناَكَمْلأَو ٍناَمّرلَأ َءاَرَو ٍةَجراَح (ِداّيح ٍةَقطْنِم) ىلإ اًهِباَرِطْضَأَو اهضئاقنَو اَهْشْيَعَو
 ےک رع سو و

 ُنْوَكَن ال هَ ةّيِرْخّسل ةقطْنملأ هذلَهَو ؛ َدْلُخْلا ٍتَحَوْرَتْسأَو َةَبَجْل ىلإ تلقتنا اَمّنَأَكَف « فلا

 ينص ؛ دو یتش يوٿ ۽ سقلأ رخي م ةَوُق يطأ ٍقْوُشْعَم نياق ٍبيبَح : ٍةَعَبْرَأ يف الإ
 1 و 0-3 ص ررو

 جاس يق « دع أ طق ۽ دن نتن يک « ی هللا بذج ةّوق ىتوآ ٌيِفَو بوبخَم

 E وک و ع1
 . ٌءْيَش ِءيش لک نم هْيِفَف ٠ عاد يف ر و ؛ ٍقُيدصل ةَبذاج وأ بْيبَحلاك

 ١ ٌلْيلَد اًهْيف كلو « ٌرٌّصْقَت و و لوطن هدم همر رمل ست اهلك ذمو

 رْوْعشلا نم ٍتاَطَحَل يف ٌيِلَرَأل جروب ةه ةَهئتْه اًهِلاَصّتاِل َةّيِحْوُر ِتْيِلاَسُأ اهنم ُبْيِصُت ةَيناَسْنإل

 ملأ َنماَسَأ نأ َر رق ذأ يلتشت م نيو ٠ ةيزألا ناك اثذلا وَ نم تسل اها

 ف ةَرْركلا هذه َرْيوْصَت َّنَأَو « هيف َنِناَْلا ىلع ٍناَسْنإلآ يف ِدِلاَْلآ هرو َوُه قالطإلا ْىَلَع
 م: چ نسور يعل ويعترف ل ع e ا وک
 . ةبولسأو بدألآ تعم وهو - رنز اد رزحشلآ يف اًهاَج اليس ئوپ اهيا اًهماَهوُأ

 - اَهَراَرْسَأ ةّيناَسْنِإلآ ةايَحْلِل لَمْجَت بلآ َيِهَو - َلاَمَجْلََو ّقَحْلآَو َرْيَحْلآَو َقاَستالآ 3 ۳

 كلذ ْنِمَف ؟ ِتاَوَهسلأَو عارتلاَو ة 3 الو باّرطضالا ىلع موق 0 ملاح ي ةّيعيبط ةيعيبط رغ

 ِتاَفّصلأ كلِ َنْوُعِدْنْيَف « ةايحْلِل ةايَحْلآ ةَمْكَح ْنِم اًجاِع ممل وذو ب ئدألأَو ُرِعاشلأ أي

 ل ريع مه ْيِناَعَمْلا يف ُقاَستالآ ُهناَكْرَأ ُمَلاَع َرْهَو « وف َةّيِعْيِبَط ْنْرَكَت يذل اَهَمَلاَع ِةَلْيِمَجْلآ ةَيزاَسْنِإل
 ص
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 ؛ لع مشي يِذَّلأ ركفلأ يف قَحْلأَو ؛ هب ىدا يذلا رْيعَتلا ْيِف َلاَمَجْلاَو ؛ اًهِيف ْيِرْجَي يلا

 بسحب ٍلاَمَكْلاَو ٍصْفَنلا ّنِم بألا يف ْنْرُكَيَو ؛ ُهَل ُقاَسُي ْيِذَلا ٍضَرَعْلا يف ُرْيَخْلاَو

 يقف ٠ يأَّرلأَو رتل هري تَبَهَذ نإ اًهْنم قَد َراَيْعِم الو « َةَعَب عبرا وذم نم هَل ممي ام

 لمت < ٠ َلاََجْلأ ف ادر ديت ؛نجتو ٠ لا الإ اضم ةقيقحلا جرت بولا لمع

 اَهُتَراَرَحَو ِبلَقْل ةاّيح ة هر ديفو ُمالَكْلا ُرَهظَيَو . يح ٍسْفَ نو َةَجراَح دمال ةَ

 نوح َبدَهُمْل اَهَّلُكَش ٌةَيِناَسْنإل ُتاَوَهّشلأ ُنَبلَتَو < ُيَقْيِسْوُمْلأ اه اهقَدَو اَهُماَظِتْنأَو اَمُدوُمشَو

 نيالا لع ٍنانإلا ني احلا يف وعلا وه يلا ٤ ئاغألا لَمْ رت نم بس :

 َموُقْلا َكْلَي ُبَدَألآ َكَل ُْبّهَي اَدَهِبَو « اَعَم ّنَْلآَو بألا ىم ريآل يالا َوْه ْيذّلَو
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 ًءاَيشألا ٌنحْتَو ١ َكِسْفَت لالخ ْنِم رام اًهِئاَدْحَأَو ايندا َرْعْشَت تح كي عت يلا ةَضاَعْل

 يَأَّرلأ ئَري ال ُهّنِإَف ٠ ٌيِرَمِبَعْلا بيدألا وس َكِلَذَو « اَِتاَوَذ ْنِم َكِتاَذ ىلإ تَن اهنا

 ْلَب « كفل ةأر هَل عمي الف « هب ني إو 1 سالا هاري اَمَك داهتُجالاَو باَقتغالاب

 ربت امك هريغَتَو اهنا هيف وْ ءايشَألأ ٍنْوَك نم الإ 0 نِ « اًماَهْلِإ ةي
 أ سال ُهبَسْسَيَو « مهل ام مهي يف امرتا سيق « رها نما
 . ملالخ ْنِم ُةَدِفاَنلَآ يه ِنْوَكْل ا « نْوَكْل

 نأ ْنِم ُهاَنْعَم ْيِف قَد الَو َْمَمْجَأ َتْدَجَو اَمَل «َوُه ْنَم بْيدَألا َفرَعُت ْنَأ َتْدَرَأ ْوَلَو

 ٍلاَمَجب رت يع نِ نبي ام َكِلَذ نِمَو « طق ناَسْنِإلآ وه هريو « َيِوَكلا َناتنإلا هيمَسُت
 َعَمِهْيِف تناك ْذِإ ؛ اًهَحاَرْمََو اًهمالآب هدب ٍتاَدْؤُجْومْلا ٍلاَصنأ نِ عام « اًهَيِناَعَمُو ِءاَيْشَألآ

 ُلُدَتَو « اًهْنم نأ عزربلا مک لاعب ۵ تبث ةعْيِبطلاَف . ِلِماَسلآ نْوكْلا ُةّيَصاَخ ناَسْنإلآ ةّيَّصاَخ

 ِئاَرآو هيفَسْلفب ةايَحْلا نهرو ٠ اهْنِم كلذ هنأ رار لَو يحَوْلا نم هت هِتَعاَنِص ْيِف ام ٌءاَمَّسلأ

 لَك يذلا ُعاَستالآَو هَل َّدَح اَل يذلا ُلْوُمّشلَآ َرْه َكِلَدَو َكاَّدَو ادله « اهنم اًضِنَأ َرُه هن
 ءنيشل هيف لوا ء'يشل هيف رخ
 " هاي مم ىلا ي ا ل

 ر

 « ىّنْعَم هاَنْعَم ْىَلَع َدْيِز َكِلَذِبَو « وْيَلَع ُهَرْيَغ ع َلْدَيِل هسْفَن ىلع ُلاَمَجْلا هلي ْناَسْنِإ َوُْهَو

 ْىَلَع دْئَي نَا اًمِئاَد ِِلَمَع ُناَسأَق « ِرْيَغ يف ساّسْخإلا ِءاَمْنِإ ةَرُق هساَسْحِإ يف لإ فيا

 ٍلاَكْشَألِل يِناَعَمْلآ عبي َوُهَف « اهيف ًةَركَف ِةَرْوُص لَك َلَع َدْيَِيَو « اَهَ َةَرْوُص ةّركف لَك
 « ةايحلأ يف يه امج ةَدَرَجُْمْلَا ْيِناَعَمْلِ َلاَكْشألَ علو « اًهْيف ةايَحْلَأ ُدَجْوُيف ٍةدياَجْل

 ءابدالابَو « ملا اهِلاَمَجِب َرْوْعْشلآ انف ْمُهَدِنِزَيو الل ايمي تبعا قلتي يخل
 « لاح لإ لاح ني ايدل مهب لل مغ خو دج اتناك , ةايحلا نب مومنن ِءاَمَلُعْلأَو

2 

 الذ للعينين ل اب ا زكا أ
 ص 1 0

 عّباطلاك َرُه ْذِإ < ٌيِناَيَبْلا ب بولسا بي بدال رمي نأ بجو 7 ءاَبدأل ِءاَمَلُعْلا ٌةَكَراَشُمَو

 2 تاج يِذَلآ ٍبْوُمْوَمْلآ ٍناَسْنإلآ اذهل ةّيوَتعَمْلا لآ َنِم ةداَهّشلاَكَو « ملا لَمَعلأ ْىَلَع



 « اَهبْوْلْسََو رف بْيدألا كلك « ةر ملال نأ « ٍبْيدَألاَو ٍمِلاَمْلآ َنْيَب ام لصق
 بدأ لَك ين ل لاق نيس یل « ةا ةَلْمَج ْمهْيَلإُراَشي ٌةَهِباَسَتم ٌَلِصْتُم ٌلاَمْعأ مه ُءاَمَلْعْلاَ
 , ُةّيِناَسُن اسنإلا سئل َرُه ٍبيدألآ ٌمْلِعَو . ُهَدْحَو اَ « وه ادم : ّيِرمِبَع
 دال ْمضْوَمَف َكلَذِلَو < « سلا ىلإ ةَهجّممْلا اَهِراَرْسَأِبٌةَمَطلآَو ٠ ةعنبَطلا لإ

 . ٌداَرْسَألأ اَهْيِحاَوَن لَك نم اَهُدْوُدَح ةَركف عضم

 ُيِرَمْبَعْلآ ُبيدَأَلآَف « هِفاَّصْوَأَو هقْئاَقَحب اَمِئاَق ما اًيكْرَت ةّيِناَسْنِإلآ ِهذَه سالا أر اَذِإَو
 اكد (ِلَمْعَم) ْيِف ارم أ اکر اهو الح دش َوُه امك ٠ ُءاَرْجَأ الإ اًماَري ال
 ُهضْعَيَو ةَرفاَبَعْل بدأ نم غباتلأ ء ي َكِلَذبَو . . . ُهَيَأَر انف ئَرَيِل ُاَعَد  ُهَتاَحْبْس هلأ

 ؛ ِةَمكِحْلا ِراَرْقِإَو ةَففاَوُمْلاَك هَضْعَبَو « ةَيناَسْنِإلا ٍبْيِذْهَتَو اند ٍلِيوْجَتل تاَحَرَتقُمْلأك

 ةيلزألا وَمَا ناك ؛ ٍدفكلآ ُدْيَغ َءْيَش اَلَو ٠ نل م دملا لاَرحَألأ هذه لَك َْلَع هساَسَأَو
 َفلَتَملَك َكَتَمِلَك نقف يتملك تن : مَهلُملآ اذهل لوقت لوق
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 ىف ريكي هب سلا ٌنِكنَلَو « ٌرْْضَي الو ريكي ال اجا | يش هَْبصَأ ُتْيَح َلاَمَجْلا ىَرَتَو
 نمل « ِنْمّدلأ يف ٍلاَمَجْل ُْقِلاَخ وهف ؛ ثّ دلني اته اهو ؛ ؛ سان يربو سا
 هََميق مّلاَعلا اهل ُرّدَقُي يذلا َوُهَو ٠ ِهِئِناَعَمَو هتافص نتو هِكاَرْذِإ ىَلَع َةَيُِمْلا بابسلل
 ْيِف ِلْوُهْجَمْل مالا َراَهظإ ِهيَكَواَحُمَو «٠ يَ ةَلْبِمَجْل ةّيركفْل رّوّصلأ ٍةَفاَضإِ ةيزاَسنإلآ

 ةَواَشِع نم عىل طفلا عقارلا ٍنَع فلا هي عاتزالا « ل ةَيرْشَبْلا سلا ٍتاَضقاَتتم

 ۰ . ّيِناَوْيَْل علا ةَراَرَغَو < ةرِرْعْل َلْوَصَو ةّرطفلا

 ناو « َبدَََتَو هاَيحْلا هيف بدّ نأ رارطضابق « َكِلَذ َْلَع بألا يِ رمال تاك اَذِإَ
 اهب ٍفاَرِجْنالَاَو اًمِداَسْفإل ال « ايما اهحالضإل َةَيْرُذ سفلا ِثِعاَوَب ىلع ُهطْلَسَت نوک
 ينو « ةَيِناَسْنإلا سْفَتلَأ حيت ت اَمَلَكُم ُبْيدَألا َنْوُكَي نأ ٍراَرِطْصآِبَو « ٍةلالّضلَآَو غبزلآ ىلإ

 ر

 ةركفلا َحْيِحْصَت مث ؛ ِتاَرْوُرَضلَ عُباَت ىلع اه + نت اًمِم اَهَصالْخِإَو « اَهْنَع روزا



 0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ٍقْوَف لإ اهب َرُمُّسلَآَو ءةّركفلأ هذلَه ۾ ْنَع ةييئولا ع يفنو « ِدْوُجْوْل يف ِةَيناَمْنإلآ

 ! قْوَف ىلإ اًمِئاَدَو « ِقْوَف

 َو رظّنلأ مدقتو يمثل هصْئاَصَخ ْنِم « ٌرصْبَتْسُم تم هلال كلذ ب ُبْيِدَألآ فلكي امنو

 ؛ م عْيِدَبْلأ يف نكلَلَو « هسفت ِءْيَّشلأ ¿ نف تحن لأ لآ هلم نف لضألا دلو ماهل

 نالو « هیر د يف لاَمَجلأب ْلَب « هبئكَرتب یت الو « هر ىل لب « ِهِدُْجُو ى رني الأو

 مهيليْشَأ ُبِهاَذَمَو « مُهماَلَْأَو « ْمهْشياَعَم ناولأَر , مُهفالْحَأَو « سائلا لاو لمَ هدام
2 
 و
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 دس « ْمِهِدِئاَرَمَو مهنراغم ُباَبْسَأَو وب ْحهِساَسْحِإ ُتْواَقَتَو « ّنَملأ تغ ْيِف ْمِهراَكْفأَو

 هَل اَن « مسارح نم ُهَذقْنْيَو « وسفن یف هطِلْخَيَ ؛ ُهَرطَن هي ُلْيِجُيَو « هيأ َكِلَذ لك لَ

 ْىَلَع ُمْوَقَي ةَ  ِناَسْنإلآ يف ٌيَِحْل ءزُجلا ىَلَع مُكشْلآ يلو هَنَكَو « طنتلاَو صم ِرْئاَرّسلَأ ْيِف

 هلآ نم ِناَمْرَيلاَك الإ ُيِرََعْلآ قلي ْلَمَو . ئلغألا ٍلَكَمْلا ىلإ هْبِدْهَيَو «٠ هِرْيبدَتَو هيَساَبِس

 لفتلا أبي ال ىح ٠ عتب وه ِذَلآَو لما وم يآ ىلع ريقي نم مِن نا ىلع هداتعل
 ؟ اَمُهَل ةَياَهِن ال ِنْيَدَللآ عاد أَو ٍلاَمَكْلأ ٍبَلَط يف اباد ُدمَتْسَيَف ١ َلْذَحْنَي الَو ٌنِناَسْنإل

 ت

 وي جاو فح نف ةائعلا علقت اإ ادق ٠ تبت نب يشل ذه ىلع فرش بولات

 بولا سفت يف كِل اذإ ؛ دنع بورود نب ماك مخ هل

 ِناَمْيِإلََو ِةَيناَسْنِإلاَو ريرضلا َنِئاَمَح اَينُدلِل طفت نأ لإ ةيلاَعلأ ُسْفَتلأ هذنَه ْتَهَجّن

 عم ُكِلَْت ل يجن : ت كلذ يف ترخو ٠ نمثل مي ام ىلع راح تاو ۽ ليلا

 رام ىلع تعض ا نائلا تل تلقت و ؛ ديف َضمْفُت نأ هَل يوس اَلَو « هني أت نأ
2 

MWدك  

 َّنَأَو ءوثأ ةصلاَح ْنِم اهنا ْتَمِلَعَو « اهب َلِصْوَو « اًهِيِف ُرْمَألآ دَكَأََف تهجر َنْيَأ اهقنرط

 لكلا عتجت نأ ٠ نزال قمح طنبو « نبدا بشل ترت يج ملل هلا

 شي ةّيحاَتلآ هذه ْنِم ُبَدَألَم ؛ اَهْيِحاَنَم يف عراك ال يهو ةَّمْكِحْلآ ُمُهَرِعْشُتَو « اَهِيَظِعْوَم

 د بوق اب نق و تلک نيرا لآ لع ةتياتنإلآ نيو اممالك : يذلا

 ؛ َلِباَقُيَو عَمْجَيِل اهل ُضِرْعَي ْثَدَأَلَآَو « هنر و رمال ةا ٍتالاَحْلِل ُضِرْعَي َّنْيدلَآ نَا



 « ملَقْلأ يو ١ ع

 ىلإ ِكَلَمْلا ىلإ هلل ْيَحَو َكِلَذَو « هسفت ىلإ ةهُجوُي ُبَدَألاَو هير ىلإ َناَسْنِإلآ هجري ُنْيَدلَآَو

 . ٍراَمْخُم ِناَسْنِإ ىلإ ةريصبلا ىلإ شآ ءو المو : رانش هیت
 2 ص ص 5-4 0

 نم لاح بدأ وهف « مليس يف ُلَمْعَيَو هقبقخت يف هجي ىَلَأ لَم بئدألل نكي مل نإ
 رك يف ىلخألا للا لأ ناك اك ُهَدْحَو َكِلَذِبَو ؛ ليج ُبْيدَأ الَو ٍرْضَع ُبْيِدأ ال ‹ ِتالاَحْل
 . هَتَراَسَحَو هب در بسحب ِهماَيَأ رخآ يف ُرْضَمْلآ اهلي لآ ةّيزاَسنإلآ م َماَقْرَألآ مه ٍرْصَع

 ب الب ورق زأ تأ نف الا نقرا صنت رت ذأ ادله نع ككعتخمي ل
 لفل لإ ُدَحَأ هيلع سيَ ام ىلع اهن ُنْوُكَيَو « اهب ًااَمَتيَو « انف لعل « لارا
 ةايصَقلا ةمذخل نرسم ُهَبَرْضَأَو اذه نق ؛ مهعاَعَرَو سائلا 5 ْنِم ٌةَوْشَحْلاَو
 25 ُنْوُكَت ام اًريثَكَو ؛ َةَربِعَو اَمَلَسَو الم اوُنوُكيل ؛ يهل َنِم اَهْيِف ام ةهج ْنِم اَهَقْيَقْحَتَو

 ٍلاوخألا ضنك يرث مه لب ر ي ج ا ا اَت َّدَشَأَو ىَو ذأ يلوا طا
 ءائءاَرَق نم َنْوُكَي اَم وخت ْىَلَع « رم مَا امم یر ذأ هَل انف رمي نيل ةقيقَدلأ ةيسنكلا
 ئ ا ا اق ا هات يتلا ةييدألا ةابضَقلا َةَطِعْوَم
 يف َةيرَمْلا ةَقيِقَحْلا ٠ الو هلم درك نأ ويروُص اهني لا مطعما هوَمملا ئلتبلا
 ع ن ةعيطلا فز نإ هدأ نب نفيا هَ يهاب ملا ةقيقَح يق - اه

 ؛ اًهَنْوْفِصَي يل ة ةئداَحْلا يف ةَلاَحإلا وأ « ُهَنْوُرٌَوَصُي 7 : يذل قمل ةَ سب ٠ اًَهِهْجَو

 بالا ْمِجْرَيو « ةَسْيَدِق يلا ةأر درنو « اًرِجاَف ادم صقل يف يقتل بهاول يهني
 نوط ءا امك « سلا ادله يف يرجي امم ريك ىلإ ؛ مّدلأ دوج اَنْوْمجَم البا بل
 ٍةلْفَغ نع كلذ ناک ا 3 ٠ طورت William shakespeare ٌريِبْسَكْسَو Anotole France سْناَرْف

 1 ا ّ ‹ ملأ نم م ثلوج سكس ع سلم

 هود وخل فصول . نا و يعن آن تألق كؤ أو رال

 وبْوَلْسَأ ىف . . . ةّليذًرلاب ولْعَي نأ « ُْبدَأ قالو هكقِص كب يذلا يرتتعلا ن گلا

 ىه َلِئاَدَلآ ن حطي ىلع ؛ ةرابولا نسخ يف ياكم ٠ ومنا ةا الآ « ويعم
 فرط ُهَدْحَو َوُه َنناََبْلا هتف رمس ىف نؤكي يذل دالا ّيرقبَعلا اَهرّسفم هئم تراتخا 3 وە و م رب . هم 1 ا و عم سماع 0 مه س7



 410 يعفارلا قداص ىفطصم

 ٍةَقيِرطِب ىفلأ ُهَحْنَص ادله ْيِفَو اذه يف مالال ْمَصَيق < وفل نق ورا ليتم

 ُهُدْوَقَي اَم ةلْيذَرلأ بيدا ْيِفَو 2 ويف ُدِهاَجُيَو هدير اَم ةَلْيِضَمْل بدأ يف اًهْلْصَأ « بألا ةع
 ص

 ا

 . . بْنَ اَناَوْيَح َداَع اًناَسْنِإَو ُب اَكَلَم َراَص اَناَسْنِإ اَمُهْنِمَّنَأَك ؛ مل | مدي
52 

 هَبَسَتي يذلا لَم بدلا ةليذَرَو 3 نه ْيِف ٌيِرَمْبَعْل بيدا ةلْيْذَر َنْيَ ب تلم َتْنَأ اَذِإَو

 لجل ِءاکیک ىَرخألا ّنم ةَدَحاَوْل َتْيَأَر - ِبَهْذَمْلاَو ةَعَباَتْمْلاَو يرل فلا يف - مب

 ؛ ءشول هرم َكاَذَو ؛ ُهُمَلَأ ُهُعْوُمُد اذنه : ٍفلجلا ظِيلَعْلا ٍلْجَرلآ ٍءاَكُب ْنِم ٍرِعاَّشلآ
 موو 0 + م ي وع 3 0 ص

 ّنَمْلَأ ساَسأ ره َبْولْسألا نأ َكَل ُقَقَحَنُي ةَّصاَخ نقرا ني م ةةبطلأ هذه ةباتك ْيِفَو

 هب لبا ویک يأ تلم ےک نر لإ« يوتا مدع يجد هن نأ ؛ لا
 7 و 2

 2 يف ِثعاَوَبْل جايا يفت ةّيسْفَن ةتحن الإ ةّقيقَحْل يف تس اهيْوُلْسُأب هت لع ا اًهسْفَت

 اًمب ؛ ٌلَحْلَآَو رطل ةو طم ةيئاتنإلا لیا نم م هلام اًضِنَأ يه َكِلَذ ىلع اهنا ؛ اينجل كا

 . ٍليِلْخَتلآ ٍقِئاَقَدَو ّنَمْلَأ ٍلاَمَج نم 97

3 2 2 

 عال بولس لاج نم ٌدينآ ب دلل 7 . و 58 0 2 نأ ىلإ ر 22

 ٍلاَمَج يف ّلْصألآ يهو ٠ سلا يف تل ةّيِرْعّشلا ٍبْيِلاَسَألاِب ةاََحْلأَو َنْوَكْلآ هلا هْيِناَعَم
 ص

pu 

 a5 و مع مث

 نسحب ْذِإ ؛ ّيَحْلأ ِةَعْبَط ٰيف بكر اَم راسك هلک ةع ةعفتم ةدللأ زه دعب وه مث « بؤلشألا

 حو منجل ءتول يأ ءاَرْدَيْسَأ يبطل اهلغف ْنِم َنْوُكَي نأ ىَلَع دانم ماعَطلآ هَذَل ُقْوَّذ

 ِتاَوُهّشلَأ هتاَناَوُم مو ؛ نيام غار « بدلا بخش نم ْءْيِجَيَف يهل اک أ ۽ هَتَداَيِزَو ةّوَقْل

 لَو بسلا َبَدَأ وكمل س قلو احلا نب يلا وعلا اا ٠ ةَسْيِسْخْل

 بيو رَ « وِيَعاَمَج بدأ أ تعاَنِص َبْ :دأ نك ؛ اَهلاَوََْو اهم تف بدأ ل ؛ ةيياَسنإلا
 ريتش اج لمَ وغالاو قابلا نِ دوخ ُدْحَم ُدَح ىلإ اَمُهُدَح أ : هِرَع ٍبْدأَو ميز يعم ع

 هم 25

 بتا : هَل لومي حر ال هِمْرَق يف ِءْي يش لکو ُهُدْوُجُو َوُه َنِبدَألآ ُهَلَمَع نال + مم
 ا 522

 ةا بشلل تناك اَذإ ُهَّنَأ . فل : ال لأ ةَيِعاَمِتْجالا ٍلْوُصُألأ َنِمَو

 َنَثْفأَو عون كلذ ُبَدألآ َرَحَرَو « هشيَع ناولو هجماطَمَو ِهِراَكفأَو متاح يف ٍبْحّشلأ بَ



 ؛ ملل يْحَو 3 4

 َنْيوِكاَحْلا َبَدَأ ُبَدَألآ ناك « ٍبْعّشلآ رْيَعِل ُةَلوَدلآ تناك ْنِإَف ؛ ةّيِعاَمِتْجالآ ةاَيَحْل لع يب 5
 هس

 نم بدال َبضنو ؛ سدا بذكْلاَو ة ةّيعانّصلأ ٍةَحَلاَبَمْلاَو ةَئَهاَدُمْلاَو قامت ىلع ین

 ةاَيَحْلأب ساَسْخِإلآ نم ُبْيدَألآ م عسي وا ْيِفَو ؛ ةدحاو ةروص ْنِم َرَدَكَتَو ّلَكَو 7

 لك يف هاَرْسَأَ ِهيِلاَجَمَو ِنْوَكْلاِب ساسخإلا ىلإ ُهلْوَح نم لك ٰيف امارس اًهِنْوُتفَو
 الآ 5

 ٍةَفاَسَمِب بش بدأ حصي ٠ «هطبلَحَو مست َلاَوْحَأ الإ اهبف نسحب الف ةي اًنلآ اَمأ . هَلْوَح ام

 . ُهَنيِجَمَو باه َّلَمَي ىح ُءْيِجَيَو اهيف ُبَهْذَي لاري ال ٠ عساَوْلأ ِنْوَكْل نم ٍةَدْوُدْحَم

 امْيِدَق َيِبَرَعْلا بدال اَوُسَرَد ْنَم ّلك نم مولا ىلإ دَحأ ُهَل هبي ل يذلا ُبَجَعْلَو

 يف الإ هئناَعَم ئَمْسَأ يف بدال َيِعاَمِتجالآ َيِفَسْلَمْلا ئتَمْلا َرْيِرْفَت دج ال َكنَأ ٠ اًْيِدَحَو

 ! ْمُمَدْخَو ةَمَللا ذم لأ لإ كي منع لغ مکر « اَهَدْحَو ةّيَرعْلا لأ

 وقل ًةرْوُص قلل ةّوُقب ىتاي « هيف اَطْرَس َبْوُنْسُألا زري يذلا بدال َتْدَرَأ اإ

 يدب ١ سلا ةَقرل ةروص نايل ربو ؛ يقالخألا ِةَمَظَعِل َةَرْوُص ءادألأ ةَمَظَعِبَو « عاَبطلأ

 ُةلِماَع ٍظاَمَْلآ َنِم هما ماكل نأ لرو ؛ ةاّيحْلا ىلإ ةَرطتلآ َةَقدِل َةَرْوُص ِقْمُعْل ف ةهاملا

 : ةيئاَسْنإلآ َعاَضْوَألآ اهل ٌةَمِكْحُم « يخبر َسبياَقَمْلآ اهل ةطباَض « ساّلآ م ةَ ةاَيح يف
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 م
 | ةّمألأ ىشْنُي يذلا بدألأ َتْدَرَأ اذِإَو ‹ اًعفد ْيِلاَعَمْلا ىلإ اَهْعَفْذَيَو ؛ اًيِماَس ٌءاَشنِإ

 قد اَهُهَجَوُيَو ٠ ةاّيَحْل فساَمَس ْنَع اَهُدُرَيَو ‹ ةَعساَوْلا قاقآلا ىلإ ة ةَيسْيِطاَتْحِمْل ةَرْبإلأ

 ِرّرَحْمْلا مخَّضلأ اَهِعَقَذِم ْنِم تجرح ة للا َدْيِدْسَت ةَيلاَعْل ةّيِئِراَنلَ اَهِضاَرْغأ يف اَمُدَّدَسُيَو

 اهب دن « همك اوفو ار اًهَراَصْبأَواَمَْح اسونو اتي امرا ب ُهلْبَيَو « مكمل
 و

 . ةّيهْؤلُألا راّوْس أ ىلإ ٍِنْوَكْلأ رهاَظَم نم

 1 هم س ريو ساه هر ر هم . راس“ ت ر سو رص رس هرم

 دق َمِيِكَسْلآ نآرَقلأ اا ورا هذه لك ىلع بّدألا َتْدَرَأ اذإ . . .

 َضَرَفَو « اَسّدَقُم لْضَألآ اذه َّلَعَج هنأ هيف اَم ُبَجْعَأَو ملك َكِلَذ يف يَحْلأ لْصألآ عضو

 هَل تي مك ملک كل عو « ع دم نأ بق ییا ےک رتا ؛ َةَدْيَمَع َسِيدْقّتل اذه

 ِنْوُجُمْلَاَو علا ىلإ مهد ويَدَو « طق تن زس ٠ ةَوْذَح بألا و ذي ملو ءال
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 یرښ ی ںج
 یی وز نج د) نکس 1 مقل يخ ۹1۸ ١

 و ن ت هللا أ تأ نكهة اولا نف ثا  ناوَْْلاَو نانإلا نب

 ئذلا بيرل َّنَأ كلَ . . . َمّلَسَو َكِيَلَع لآ ىَّلَص ٌلَسْرم ْنيَب الإ ٍنَْكْلِل ةَريدُمْلا ةَفْيقَحْل

 ىَلَع هب ْعَمَد هلأ نم اَمَتاَح ِناَوْيَحْلا ادله غامد َلَعَج ْدَق ِناَرْيَحْلا َنم ناَسْنإلا هب نيب
 باب ىف ُهَسَبَح ْيذْلأ َح لآ لفقلا كلذ هِسأَر ْيِف عضو « دلج يف هللا هغَرفأف مصِئاصخ ور ا ري كرت ا وك | قس و كوسم * 0 ىعوموت رعب م ص

 « ِناَسْنإلأ َنْيَبَو نيب ةَعِسَتْمْلا ةّيلْقَمْل اَيْنُدلَأ ىلع هب ب لَم َو « ةئمنهَبْلا هِِئاَرَغ نم رارطْضالآ

 ديني نم الإ يافا هل ريت ال مك هب افا ف لهل ذل ل نَا
 ُحَصَآ ُهُفْوَجَو ٠ اهن ٌءْيِجَي اَمَو ِءاَوَهْلآَو رْوُتلآَو ٍسْمَّشلِل .. . يل يَ ق دق وه
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 ريكو رشا ِةَفَسْل لَك امه بش هُعْوُجَو « لوح امو ةبض رالآ أ ةّركلل ٠.. ّيِفاَرْغُج ریخت

 وأ ةَّرذ ْعاَم دلا يف ْتداَر ْوَل « ُهُرْيَغ م ال يونا بنك ُبْيِكرَدلَأ وه َو اًيلاَع ٍءاَكَّذلَأ ساس

 ْنِم یر امف ةَدِعاَمْلآ يه هذه ن كب ةَرْوُرَصلَب « ْتَصَقَن 5 ةروص ايدل تدار ْتَضْقَن
 ١ سالا ٍلاَوحَأ يب كلَ نِ ُدَهْشَت امو ء نالا يِ عون لك دافي ذ ءاَكَّذلآ ةّدح ِنْياَبَت

 ٌتاَقَبَط يهو ؛ ةَيِرَمْبَعْلا ىلإ غرا ىلإ ةدَبْهَجْلا ىلإ ةّيعَمْلأْلا ئَلِإ “ءاكذلا نإ ةئطفلا ّنِم

 . ْغاَمٌدلآ بيرت يف ة يَ اجه ىلإ عر ينال م نِ ةا لاول لا طال ني
 ا

 نم حفص ب رمو هللا ةمكح يف َلَكأَت َوُه اَذِ ةلْيوُط ة ةَدُجَس ناسا لَا هل ُدْجْسَي اًمِمَو
2 

 . ةئيهؤلألا َراَرْسَأ لمحي يذّلأ َدْوُجُوْلأ ادم نأ - غزبتلا ىَلَع مالَكلأ َ م وليس هيب ٌنْحَن اَم ِراَرْسُأ

 . ۲۵-۳۳ : تاحفصلا « م ۱۹۳۲ َةَئَس رخآلا نوناك /زياَنَي ؛ ْفطَتقُمْلا » (ه)

 ديول : ُءاَكّدلاَو ؛ ملأ نم ِناَريَحْلا َدْنِع ام لاق ؛ ِءاَكَذلَأ نرد « ةَ يف طفلا نأ اَندْنِع (1)

 . نايل
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 ةَرك يه « ةيزاَسْنإلآ َراَرْسَأ لمحت ْيِتَلأ صضْرَألآ َنَأَو « ٌيِدَبَألا ِءاَضَقْلا يف ةَقذاَقَتم ٌةَرك َوُه

 يه وب ٍةَّصاَحن ِةَرُك يف وِتاََح َراَرْس أ لوحي انف يح لك أو « ِدُْجْوْا نم اه دم اتن رباط

 يف الو نسل يف الَو رتل يف ٠ ايش سيل كَ غب وُه يح لَك نِ َدْوُجْولأ أَو ُدُسَأَر
 ُدَعْضَيَف « هِيِيِكَرَتَو هيقْنِرَط ىلع وبيع سرلا اذه ف مهو ُسَحْبَو ئَري اَمَ الإ مْ
 الإ دعَص امي ئتنم ال مث ٠ رتضألا ىلإ ربا ىلإ ُِثَيَو « ٍريقألا لإ نيكل نإ جب رع

 ّيقيقَحْلا ٌدّسلآ ىلإ ُءاَمَلعْلا َدَمَت ىم مْوَلُعْلا عْيِمَج ٌةَرِخآ ْنْوُكَتَس اَذلَهِبَو « دَر اکی
 نأ «

FAT1 ا 7 هي كاسل 4 يداسك  

 م مهي مکر ءيت لک مھ ئياتنإلا لعل
 و رک

 نؤكيف ُدَحاَو اا ؛ جْيِرْدتل اذنه نِ يش ىلع مهتغيذآ بیكرتب َنْوفِلَتْخَي سالَ

 ٌرَخآ امو . طْيِحُمْلا ِدْوْجْوْلاَك ٍلَقَمْلاَو ٍءاَكّذلأ ف سالا ِرئاَس ْنِم هراَتعأب غامد
 2 و

 منيو ٍناَوْيحْلآَك منم نكي مث ٍناَسْنِلَك عبارلا مث « ٍضْرَألَأَك اَمُهْريَع مث ء ٍسْمْشلَأكف

 يف ِناَسْنِإ لكل « ة ةريثكلا اهباَبْسَِب ُراَدْقَالَا ِتَيَه اَم الإ ادم لكل هلع الر ؛ ؛ ةَرْشَحْلَاك

 نم ِنييالَمْل يف رتل ٍلاَوْحَأَو < ْحُمْل َّنِم ةَيباَجْنُسلأ ةداَمْلآ عون يف هغاَمد ٍبْيكْرَت

 لبق نم نوكيا مث ؛ ت اَيالَحْلا هذنَم وف نيب هئا اَمَو « َهّيِبَصَعْل ايالا

 رْثداَمَم فالتخأ مث « ةضرألا ة زل مرک ياد لک يب ينل نا يع ني تال

 م لأ ْيِف دع اهو مسجلا ِدَدُع يف ُنّلَخت يبل ةو َوَمْلَ

 8 ُتعْبْبَي اَمَك « دَدْعْل هذه ِْف ةَرطق نم اين ٍلْوَقْعْلا ىلع د ر نشط

 . اَهِرْيَغ ال ماسلا هََدُع نم ٍةَحْوْبْهَمْلا ِهحاَولَأَو ةد َدَْمُمْلا هِماَظِعِب ُدِراَمْلا َقالْمِعْل

 من يب الخال علب : ازاي شي ني شكلا ر ان يلم م نيِكَذ ْنِم يلا

 اقتل ّنِم ْمِهِلاَوْحَأَو « ِلاَ ةَرقْلا نم ْمِهِتاَمِصَو « ِدْئُجْلآ ِةَرْثك نو هْيَلَع المش

 ِنْسحَو مهِعضْوَم 3 ٍةَعيِبَط ̂ ٤ ' اهّيف عاّرتخالا عنو اًهِراَدَقِمَو ھالا ةَّوُكَو ‹ لاليخالاو

 داوا نِ ْمَِلع راقت امو « ٍلْهَس ذأ بص نِ هَ امو ٠ متو منج

 ومَن ذأ ؛ رقت امدح ٍةَّصح ف حقو نإ يف ةليح ال يذلا فا مث « رادقَألاو

 يف غبار نم نأ َنْيب َتنَراَو اإ ُةَلَضاَمُمْلا نْوُكت ملك اًذلَم ْنِم وختو  ِرَخآلِل َراَطَو

5 



 ) مَدَقلآ یخو 0 ۷۰

iFْىَلَعَو هموق ىلع ٌرَدَق وه ذل ؛ لأ راقب ی ىّرَي اَمُك ْمَنِصُي « قلا ْنِم ُقْلَخ ةع  

 دي اَهَتلَعَج هَلَس « (بْيِصَناَيْلا) بخّسلأ ِقَرَو ْنِم ةَحِباّرلأ ةق ةقرَوْلاَك سائل نم َوهَو « ٍرْضَع

 اَدَهبَو ؛ ّيبَهَذل قرم اَمُهََْي ْتْنَدْحَأَو اَقَرَو ِتاَبفاَبْلَا ٍتَكَرَتَو الام
 E نأ َُناَعْل الأ ٌعْيطَتَس ال

 ‹ ِءاَبْرْهَكْلا نم ُهَعَّنص هْبَهَو . هس لتي انجن بكرا ين ةر ا عاطتشا اذ الإ عب اينذلا

 لك ىَقَْيف هعفر دق ُهْبَهَو ؛ ٍِتاَولَمَّسلأ ىلإ ُهَعَفْرَي نأ يق یھب ُهَلَمَح اَذِإَو ٠ لمحي نأ یف

 م مع . ُكلَقَتيَو رودي اَهْيِف هَلِسْرُيَو هرقل يتسلم أ لع نعي...
L1 

 راَرْسَأ يف هب صح يذل هلم ةي لاوخألا هَل قحن « ويكتب هبال َُلْخُماَمُكَ ودم
 نِ تْيَح ْنِم الإ ِدْوُصَقَم 5 رمق امقَتْنُم َوُم همئالث ال تناك ْنِإَو « اَمِفاَن لماع ردفا
 ىَلَع َيِطْمُتَو ةَقبرط ىلع َذُخ تل اهل َْنَوُيَو ٠ اَهِلاَمْعَأ يف ُلِمَتَْت ام ُدِباَكُت هلآ وأ ٌةَلْيسَو
 سائل نم س اًنلل يل بالا ل لذعلا درك ذأ نإ وتلا عجزت كيو« فرك

 ُرمَألآ هرم ُهَدْحَو وه يذل ٍقِلاَخْلا ْىَلَع

 , هربت يف ُرَهْظَي ُلاَيَحْلاَو « ۾ غياوتلا ِءالْؤلَم مالك يف ُنَِتنَي َلاَمَجْلا ناك اإ

 ٌقاَوْسَأَلَاَو ٠ يَ َنْوُعاَدلا دم ىّلغَألا زكملاو « ميريكفت نب اينذلا ىلإ طرف همك

 ُهْوُلَوَح َنْيذَلا ُمُه ةاَيَحْلآ ُرْوُرْسَو ٠ اًهَل َنْوُرُرَصُمْلأ مُه + ُتياَومْلاَو  اًهزِْْرُم ْمُه ةف

 ء ةَرّيَدُمْلا ةَيِلَرَألأ ةَوَقلأب مهلاصتال ٌدْيِكْوَت َوُه امن هلك اده هلك اذنه ناک اذإ  ّنَفْلأ ْىَلِإ

 ثرماتلا نب ْدَقَو ٠ اًهُناَمْعَأ يه ام را مُهَلاَمْعَأ يه امف ؟ ِْناَعَمْلآ هذلَه ٰيف اَناَوَدَأ مهنا

 :CG . وب عيل همت يه ان يول  اهنب عونا وب ةطبجلا ىلا نسيتي ةن د

 هدي يو ٠ ارب ةيلفعْلا ةّمشألا نر وق « كلمن َنِم ُناَسْنِإ هاك ةغباَلاف « ُدْعَبَو

 ؛ ايلا يياتم سالا ىلع تملأ مل لا كع ا اهب لَمْ ُناَوالاَو لالَظلاَو ُراَوْنَالا

 یم ةيلإ ّئغَم هبل ِحْوُتَو  اهتركف َةَرْوُص َرْه اهبطْغيل ةليمَجْلا ةَرْكفْلآ لإ ْيَقلُت ةمكحلأ ُلاَرَت الو

 ' َةَلوُقْعَم تسل 5 و اترا هنت هني ةَميطلاَو ؛ قَحْلآ ٍلاَمَج تعم وه اًهْيتْويِل ّقَحْلأ

 هلك اذه يف ْباَرَتلآَف ؛ ملا الإ ةَبْْبْحَم تسر «ٍرْغّشلاب الإ ةَلْيِمَج ْتَسِيَلَو « ملعْلاب الإ
 ورو 8 رو موك ىف

 ترش كب شیو ياك اك جواب رشي فلو رفا تالق نوع باو عرف
 ريك ٌةاَيَح هرغشَو هبا ىف ُسمَتَلَت هيات اَمَّنأك ةَعيبَطلأ َيِناَعَم ْىَرَيَو « ٌّنفْلآ اذلَه نم َءاَيْشَأِل



 ۹۷۱ يعفارلأ قداص ىفطصم

 حح ذآ هس ةيزاسنإلا نا ا نارخأ هل ضرع « ةوُدَمْل هِيَ ني دي يِ اگ حس

 اَماَنْعَم َّنأ الإ اًاَرْحَأَو اًمالآ ْتَناَكْنِإَو اَهنِإَف ٠ « ٍلْيمَجْلآ يللا اَماَْمَم جاَرْخيْسَب ايف ٍيأَول

 بفض ىلإ نكت نأ يَا سلا ةو نم د ذإ ؛ سائل هلت وس وه يلا

 َوْه َسْيَل َمِلؤُمْلا نأَك « َيهلإلا اَمَرْئَأ َةَلِماَح اَهُدْياَصَي ودب َنْيِح اًهِتَمْكَح ِةَمَسْلَكَو اهمالآ

 . رس ُلْهَج م اَمنَِو ألا

 ورسم وو لسا ير ميسان عساس ع 222 كسى. عري ل 1
 ر يخل اوك قا

 ؛ ركفلآ َّنِم م ئغألا لئلا دب ىلع ىتغملا نع + ئيغألا للا نم ويل َمُث . . . اًضِئَأ

TEُهَسْفَن َروَص أك ِدْبَلَع هيلع ْيّلَجَتلا ِتاَقْوَأ يف ُمَهْلمْلآ ةع ةعباتلأ همم  

 هنأ ةلمجلا ريش ذ نأ ب الو ؛ رمش یف دع دق جلا نب ةعطق هناك وأ ٠ اَهَعاَضَو

 أَو ني رطب قلو ؛ شوز احر اال نيف أكو اإ اذ ال ذإ « اخو ثق قذف

 ينم و Shakespear ٌرْيِبْسِكْسَك مهمل َناَهْدَألآ ّنِم ِنْهِذِل ةَلْيِمَجْلا َِناَعَمْلا َضْعَب

 حْ امو مي ُهَقاَرْشإَوِهْيَلَع نال ىو هقاّيس عاد نمل عايش كأن قبح - اًمِرْيَغَو

 ةَعْببطلا رس نأ كيد نِ يَ ليپ - فلآ يف ءس حَمْلَي يَ ٍلْجَش يف رها الج نِ

 . وِلاَلَج ٍلْثم يف هِلاَكَج ْنَع اربع قليل ّيناَسْنِإ هذ اتاي َلَمَع لمعي واقل
 باک ِةَباَتِك يف َتَرْجََو « ماهلإلا نِ ةي ينام هذه ْنِم َْتْعَم َتْذَحَأ ْوَلَف َتْنَأَو

 تمم اهَنْوْلَعْجَي متو , اًهَتْرُدِكَي ْمُهْئاَمْدَأ الإ ْمُهَل سيَ َنْيِذَلآ َنِم رعاش ِرْعش 2

 ىر ات وخ ىَلَع مَ داو تنا ام نسخ يف ِءْيَشَو ءْيش ي قزل تبار ... 8

 ور لاف أ و« ویو ووا اکو تح زي ٹاک لور رف ع

 = ا

a 

  1عب
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K7 ron r Roos 2 سماه مى رس ر عا ر er Fo 
 ١ مرتا لالا ني ةزجآو ديفت ولأ لج نب يتب ل تو ا رم يراد

 هم سل او 572 2 اە ص اع م “ذاا  e 7يبرم هر ني ا

 لَّمْعَي ئاد وهف ةّيرقبعلا رس هيف ماد امف ؛ َةَيِماَّسلَ َةلْيمَجْلَأ سفّتلا هذه ئلع حسم يذل
 م

 ا
 7 ر 2 2 ر 5 : 2 4 0 1

 وهو ؛ هَتاَيَح ةَرْوص الإ ُهُبَدَأ اَمَو ‹ هْبدَأ هْنم عمتجتي اقيرْمَت رولا ٍتاَحْبُس ْيِف ُهَتاَيَح اَْرَمُم

a 32 4 3ت م 7 هو 3 9 1 2 ل 12 0  

 َدْنِع ٌفقت ال ُهَتَعْيِبط نأل لمع نإ اَمُلَأَتُم لاري الق نب عدنا وه يذلا بع ايش عب امل

 5 ¿م wor oa 2 ك6 س ور هلع 3 هر:

 يهو « ِلَمَع ْيِف الإ أَدْهَت ال اهني ةَعييَطلآ كلي نَا ْلَمْمَي مَ ْنِإ اَمْلَأَتُمَو لمَ ْنم َةّياَغ



 ملل يو » 4۷۲

 ٍدَحاَو رمال ِناَتروَص اَمُه ْذِإ ؛ ِلِماَح ْيِف ٍقْسِْلآ درم ِسدْقألآ ٍلاَمَجْلأ كلذ ةَدَرَمَتُم ٌةَعببَط

 . كالَهَو هونج لإ عب مارت امم لدم ی يتشاَعلأ سفت يف ُهٌدِجَت ام لَكَ ؛ ؛ ديل ریش اَمَك

 ُهُتاَّيَح ْتَدَحَنَأ ِدَق ْذِإ ؛ اَهَدْحَو هِتحْيِبَط نم ُهْن نك قت  ىرتتلا يلف يان هن جن

 ر رق لإ وع يك اک رش أ َُتْخَو وه وقود نِ يلا الش
 هنا ْعِجْرَي مالا ذل ف تلقي وح نَلَع تیت دم ٍلاَمَج ىلإ اَدَبأ ٌلِسْرَتْسُم اَمُهالِكَو

 ا زر ىن ميلا نف َلبمجْلا ىتفلا ذج ل امهالكو . هني ينو

 ۽ امرا يف غب رم السرو َلِئاَسَر هَل نأ ٍتْفَو لَك يف ُرْعْسَيُلاَرَي اَلَو ٠ ُهَدْحَو هْيَلِإ َلِسَرُأ

 ّنِم َسبَر هنأ نطل ىلإ هحَرَف ةَّدِش نم هنأ ٍلاَمَجْلآ ِرَدْضَم ْنِم ِءْيَشِب رف تم اَمُهالِكَو

 يلا يف نيا هلا دوق نب كيم امشي . ليك نم ل نت مل اعر كل
 طق نأ ةيرلا هزل يوسي لَ نأ هيأ وياي يف يآ اهيبرُح نينو « عقارا

 ايام د و ةر ر للصم اَمُهالِكَو ؛ يملا أ عاتيجالا دزي ني اَدْبَق ال َراَمَّتلََو للل

 رحال نيني ْيِف ةَقْشاَعْلأ ةَرْظَلأ ِنْوناَقِل ةعض اح ِءاَيشألآ ف ةَتَرظَن لعجَت نكي اَمَو
 كاجو اخو اوج لاوس َكاَنْهَف «٠ ؛ ليج ءْيَ یف وينبع هيَ دم اذ « نِت نتف وشما أ 1 مول “o مد - يبل ىلا 5 ا

 ةَعباَتلآ ةَّسَرذَمَو ٍسَفْلا ىر ةَسَرْدَم : مهلؤق نم ب دلا يف باَّتكْلا ضب هَلَمْعَتْس أَنِ هجَو ال 01(
 نق ناك نإ بألا دوه نا سوفت نلف هس ةَسَرْدَم : تن زا لقلة جت ۰ كدت
 َةَسْرْدَم ٌعاَديإلآ َسِيَلَف اًعاَدنِإ ناك ْنِإَو « اهب جَرَ اَِيَلَع ی هبة یب علل تأ رو
 هدم نر امن « هش الار ىلع تالا زار دجال اهب جک تا ماب هر

 ٣ الإ ير بألا يف قلت ال اذه يهو ؛ ویو ا
 ا

 ٌةَكِحضُم ٌةيِمْسَتَق « ةَسَرْدَمْلاب غبار نم ٍةَغبا رف نف تز نبأ بتل ا 5
 راع يف يضزألا ىلع انها القو لقب ام وه امو ١ ةّضخت يَ ب مالل ذإ ' درا

 ُةَملَكْلا يه ةقيرطلاف « نُ ةقيرطو نال ةقبرط : اًنْواَمْلُع َلاَق دق ر ۰ عنا نب أب نأ ِنْيِوُكَتل

 ر اک ٠ لَم نم انف دقو ٠ هو نم اهب جوي نأ عقلا رجا لد نل

 ُهُعيطَعْسَي ال مآ َيِرَمبَعْلا يف َوُهَو ٠ ةَريِصَْلاَو حذؤلآ ْيِف ٌءْيَش َوُهَو , اًضِنأ أ لالا ر ا لَّمَعْل
 . وِصْوُصُخب ,ناْنإ نفد نان
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 ٍلاَيَح ىلإ ةَقيَقَح ْنِم ٌلاَقِتْنآَو « ملح ىلإ ةظَقَي نم ٌرْوُرُمَو ! .  e oا ھ صر 00 0

 الَو اًضر ْىَلَع هع ريتن ال هب هت املأ كي لَك لَ د فرت رقبا ةعنيط نأ ريغ
 ص

 يلا يملأ ٍلاَمَكْلا ملأ َكِلَدَو ؛ ةي ةيماَسلآ مْوُمُهلآباَهقرغَتْسَي ْهَعَيَو اَهْيَلَع تاتغإلا طلي ب حت
a 

 ه2 ه2

 ةَعِيبطق ؛ ٍتاَياَغَو تاع َكَرْدَأ ْدَق سالا َدْنِع ناک نإ 3 هسفن دنع ياغ ُيِرعبعْلا كرذُب ال

 ديباج ىئ اذ ٠ ساق هیت اکی وپ چرخشی لمعلا يعبد رقع ل
9 

QEو عَ كمل  

 كن .ّوهم طي امم ٍجْوُوْخْلا ىلإ هتعْيبَط تعد َرَجْعَأَو علب هم هم َكَرْدَأَو هيف َدَباَكَو

 « لاح نف وست قو هذ أكو « اعم ت يف ةعيَتلا نف لعاكو ٍةَعْيبَطلا نَع جراح
2 

afدسو كس  
 . َِتَرْيَحَو هِمَلَأ رس هلأ امك ٠ هرُمْسَو وتر رس اڏو

 ر هب هم مس يت هم ه0 س مري ير اع م 2 7 يك هال

 بؤلْألاَو ركفلأ بحاص ٌماتلأ ْغْيِلَبْلا بيدألل تارق اذإ تنا هح ام َكِلَذ رثأ نمو

 بط اهب رهو ادو َكَسْفَت الذي ام نم لتشمل ىلع فق ك

 ْنِم َنَسْحَأ َوُه ُهْنِم جت نأ َكِلَذ ّمَم لموت د هُ ! اذه نم َنَسْحَأ ال : لوْ « اًبَجْعِإَ

 ْنِكَلَو « ٌبْيِرَغ اًدئَهَو ؛ ِةَياَعْلا قزف َكَدْنِع لاري ال هب ةَياَعْلا الإ هات ْنِإَو هناك . . . اذه

 ا ةَقِيِرَط ال ةقيرط انا ؛ مف َماَظِن ال ماظن َيِهَف ؛ اياد بارلا الإ ةَيِرَبعْلآ ىلع ليل ال
 ا

“Eî 

 ةووص هدر
 م أ نهذلاو
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 الإ اً ةا ال اهنلَع ئذتخُي ذعار ايف َنِيلَو ةلِيْمَأ اهلك هب هيِرَعْبَعْلا ٍتَءاَج ِةباَرَعْلأ ذهب

 « ّنَمْلآ يف ٌةَفّرَصتُم رد ُةيِرَقْبَمْلاَم « ٍلاَمَجْلأ يف قوص ةَردق نمل ناك اَذِإَو ؛ ِحْولآ ّنِم
 کلو « اهْنِم هرْذَق ىلع َداَدْرَي نا ُدْئِرُيَو لْقَعْلا ئَوُق ُهَعَم يذلا سيكتُملاك ةغب ةَعِباَنلَآَو

 َلاَدَو ؛ اهب ْمِهرْدَف ٰىلَع سالا ديزي نأ ُْنِرْيَو حو زل ىر ُهَعَم يلا يها ي تلا
 ِِئاَرعْلا برع يهو , ةِفاَل ةفاَمَشلا ٌةَريِصَْلا هُطاَنَم اًذَهَو « ثحاَبلأ ُقِيقَدلأ ٌرْكفْلآ عجرم

 ِكاَرْذإل ُسْفَتلَأ مستت دي اَهيَو « ِديَمُمْلا ٍقْوْلْخَمْلآ اًدلَه يف ذ ُةَفلْطُمْلا ةهجلأ يه ْذِإ « ِناَْن ذل یف

 ماظن ىلإ ةساَحلأ ماظن نم ُءاَيْشَألا لوح اًهْبفَو ٠ تاَدْوُجْوَمْلأ ٍلالخ ْنِم رهاظلآ ٍقَلطُمْلآ

 ُتاَرْصَآلا ُنَْلَتَو « اًماَمْنَأ ُماَسْجَألآ ْمَلْخَتَو « ٌعْوُمْسَمْلا ُدَصِنْيَو يزل عميق ٠ حُر

 بلا هي لەن گات لع وا هيرب هك قرا الام تو ءالاكشأ

 . هراَدْقِم ىلع داي نأ ديري القاع نرم « لفعل هو ؛ كلام () م هم سيو عج مار ت ما و و
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 تلا يهو « ويْهذ ىلع ِةَدئاَزلَأ ٍةَساَحْلآب ِةعْيبَطلا ىلَع ٍدْئاَزلَ أ هن ّلَمَع ''0ُتَدَحُْمْلآ ٌرِعاَّشلآ وأ

 دو امك بؤقؤعلا ارباح يف دكت « ارنا يفتت نم كلذ يم ةئلعلا لَ
 ىلإ ضزألآ ٍبطُق ْنِم ةَديِعَبْلا اًتاَياَغ ىلإ ء ءاَمَسلآ ُوَج يف عطف يآ ر رؤيطعلا يف ذ هاَجتال هس

 و نو دن هجر مب لو. م دف مشو لو ليش لق يرث يل

 ۽ ٍةسَرَم الو باک نم ثني وسنه ىلع لسع نيني يڍلآ لختلا ن رْييمَتل ةَساَح
 ايكو ٠ اًهتسايسو ِكِيِلاَمَمْلآ مولع ريب هتكلْمَم ريدي ْيِذَلآ لئلا ٰيف ريدا ٌةَساَحَو 0 ارس

 ْىَلَع ْيِطَمُي اِ اًهِفاَصْوََو ئابلا ر ِراَرْسَأَو ِهِناََبَو ركفلآ يئاقَح نم ُمَهْلُمْلآ ٌبيدَألآ ءْيِجَي ام
 ٍةَجَرَدي ُلْوَأ ال < مهلا َقْوَق يدع وه يرل اذنه لن هو « ِءاَمَّلُعْلآ ملعَو فس ةفسالملا ةَمَسلَ

 نم هَل ْتَناَك اإ « هَعَم سيَ يذلا ُهْئْهْوَو ُهَعَم يذلا هذ يرعب لَكِ نکی ا
 وهج ف ءاَضْألا لغت امك لمعت كلَ عمو « ويف تسب ةر ريَ رع ٌةَوَق هلا ِءاَرَو
 ْىِلَجْنَت ْتَماَد ام رْسُع الو وَر الَو ٍرْكف الب ِةداَعْل ِداَرْطَأ ٰىلَع ْفّرَصَنَت ا ا م

 اتيا َكََِك اعل لب ٠ ؛ بطلا ألا نف يضرم ْنصِاَصَح نمل يف يهو « اقنع
 5 ضم نيبو اهب لوخت . تلا نة احل جرا اهب رب

 علا ملا َنْيَبو هيف ةَاَهَّشل ا مَلاَع َّنْيَب ٍبْيرْقتل ةَلاَحْلا هذلَه َنْوُكَتل مث « ريق و ركفلا
 م

 هو

 )١( اَنِرْصَع ةَ رقبا يمس د ام لياقت هلأ ةمْيِدَملأ ةَمِلَكلا يه هذه ٠ اَهِراَرْسَأب اب هثّدَحُ ءايشألا ناك «

 م عْمَس ْنَع قلي هلآ َكِلَذ ىتنم اًنَدحُم َناَك اإ ۰ هي ةناَسْنإل ةَ َنِم ئَلْعأ هوه اهب ُهْنَدَحُت وَ
 قيد ُفْضَو َوُهَو « ِناَسِل ْئَلَع ُتْقْي اًناَطْبَس رِعاَش لكل نأ ْنِم ُبَرَعْلَ ٌمَعَر اَم كلذ ْنِمَو ؛ ِبْيَمْل

 ِسْدقْلأ ٌحْوُرَو لف : َناَسَس ِهِرِعاَشل لاف ب لأ ُهَحَحَص دقو ٠ ةءلِهاَجْل ملل هنأ الإ ةر

 رقع ةَفَسَْف ْىَلَع ٍيِرطْنَت ١ سدملا حور ١ ملکو 1 : : مقر ؛ ©« دمحأ دنسم ] ٩ َكَعَم
 2و

5 
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 و عَ هِلاَيح ىلع ْناَسْنِإ يرقي غاَمِد د ئف ّئبَصَعْلا بْيكزتلاف « هئم

 دقني : حاولا فلا هلم نم م وب يا نر

 اهن رول َْداَم ٌبِضْنَتَو « ْيَلَع اهترذقب ٌبَمْذَنَك لالا اهل ضر رؤ هلآ هلال ی
rر ر  

 ىلع َيِهَو « اًمرْوُن نِ الو اهن سل ببسي ةقيِضُم نر ر لع ڈین لذ

 « ةّمباتلا هراثآ نم اَيْنُدلآ المي يذلا ُيِرمبعْلا امت ٠ : َةَلاَح اًهثم ُكِلْمَت ال ٍلاَوْحَألا هذه لک

 ىلع ٌُريْصَيَو هيف م تا لاي لاعلان هم مال تاو هِلاَوْحَأ نم ِةَلاَح يف هار

 هما لوط َمَنَمتُمْلآ عب ٍهَتَعُي تعنَط يف أكو اضيق وب ضيفو ر هِماَكْسِإ يف ٍبَعَتلآ ٍةَلَواَطُم

 يكدر نب خت اهلك نيك زان ميت اق رخأ لح یر ٍلامَجْلأب

 َوُه وأ هْعْبَط ات وا ةزكف هْنَع سبح اَمَنأَك ديڍَج ل ن دا َبَلَيَو ًاطابتي مات ْيِفَو « ًءاَنْشل

 ْىَلَع ادق ٠ ٌةَعاَسَو هَر الإ كلذ ىلع ئِضْمَت ال هٿ ؛ اَهرَجَصَو اًِْوُمْحَو مير ظبق ي

 وقل َءلم ٌُتعبْبُم اس وو 0 اَذإَو ١ . . لوألا نوناك / ْئْيْمَسُي دو يالا ني رشت /ريْمَفْوُت ٌءاَوَه هفْيص

 ُداَكَي الق ٠ ءال 5 ار لتنال مسرو ذك تكلا نب يضر نفخ اًمّيْرَو « طاَشَتلََو

 وپ هلو وختل يضخ 3 هب ادا ناک ام هسي 5ً ام ُبَتْكَي َوُه اذ 3 ُيِناَعَمْلأ ِْيْهذ يف ساعت یت ح٣

 نع ْمَطْفُي هٿ تنم ید ذقَو ؛ ْيِلْمَتْسَي َوُهف وْيَلَع ىي أ « دارا ذق ناک ام ُدْيَغ هيأت

 ماقإلا هج نه ركل ني أج إو رك نتن اق ةذوات مف ينحل نم راگ

 عديل ارج وألا هانم نع فرا كي و ناك الإ و ةر ٠ معرض يف خالا

 هُرْيَغ اَمِب َءاَجَو َفُعَضَو فسأل ادب اَم َْلَع ٰیقوتسَا ناک وَ هئ َنَقِئَأَو « م ٌمَصألاَو لمعلا ىلإ
8 

 ا

 ْنْوُكَي دَكَو ؛ ةر اَهْيِلاَسْأِب اضيأ هَل حقن مهلت د تلا ةّيِفَحْلا هَوَْلا ذده ناك ؛ ِْيَلَع ُدَدْقَأ

 اَنُه ْنِم اًفَقث َيِناَعَمْلآ ٍراَرْس أ نم هَل ْففْشَكَنَي ام لإ السْرَتْسُم هبط ْىَلَع اًيِضاَمِهِلَمَع يف اًدِخآ

 هل خب الق ئتممْلا ُتْلطَيَو « وِلاََح حول حش ذق وه اذإق « ٌرظْنَي مث كاتم نم “اهل

 ؛ "ةدبَالآ ٍضْوُمُع نم ِضْمَغ يف ةماهلإ بهذ انك ارْسْعَو اک الإ ديزي داف ْىَداَمَتَيَو

 و

 انُكَمَت َدَشَأ ًءاَجَف ىَرت امك ُهاْلَمْعتْسآ اکو ٠ ويل یب اکل مهلا ْمِلِرَس : ْيَأ فقل فق وه : لاق )١(

 = ْنِم سرض علقو ةَعاّسلأ َيلَع رمت : لقي ِمِناَمَز يف ٌرَضُم لحق َوُهَو قَدْرَرْفْلا ناك : اَوْلاَق (9) 7 ل ا يس ورم هسا بسك وماسك هك سئس ےہ روو < 2



 ؛ مَلَقْلا يحَو» ۹۷7

 ةئاَكَْل مَ نح اَتاَجَرَد يف رمو هدا هل ٽمکختناو رل ةا ضار نم لكَ

 ِتاَفاَشكْنَأَو يخول تاجل ترج هحورب اهب ضرع ماَهلِإلل اًهْنم ٌفرْشَتْسَي بَل

 يلا ئئختلأ كلك نما امن تعا يوب يأ ع نم لک ملت بیلا

 ْيِفَو ٠ ِناَوْلَألِ َءاَيشَأ ْيِفَو ٠ ِءْوُضلأب اهم ِءٰيش يف اها ؛ اهلك ِتائئاَكْلا ْيِن ِدُدَمَتْمْل

 اًهِرْيَغ ُيِفَو « ِةَماَسَمْلاَو ٍةَعْوّرلَأب اهضعب ْيِفَو « ٍماَجسْنالأب اًهِضْعَب ْيِفَو « ٍةكَرَحْلاِب اهِضْعَب

 َئْعَمْلأ اده نأ كلذ فرخ ؛ ٍرِهاَظ ريَ ُب ةريثك ِتالاَح ٰيف اًرِهاَظَو ؛ ةئئَهْلا ةبصنب

 زد ف قب نت يرل وت ل هلع ةزجؤا لني لا رم عب ال نیلا ليال
 هح َداَرَأ ادو « ايش یر ال حضي نأ اا مم ةَ ةر ارش َهْشأَو ةَقيق لأ سومل تيا مب مار

 هَل ُدَهْشَي ام لا ذب مو فيرنا مَا اَذِإَو « ِةَمِلَكِي منايب ْنَع َءالَجْلا عطتني مل يلع
 ببسي مُهْنِ لكل ضيف فَ ني َنْيج اًراَكفأ غباوتلآ ن ِناَمْذَأ يف دقني يذلا اَدنَمَو ؛ لق هُساَسْخِإ
 نيف ب رز نن اقف عوق نبل وو ره + يارم ا ا٣ 0 وأ ةءاَرَق نم

 وس نيش يَ سلا یت هَتَقْيَقَح لي د وعل تالا نك عو تأ لإ ا

 هْيمَسُي ناک ْيذْلآ وه ٍةعِمدَألا ضْعَب يف هب ٌصاَخْل ّيِبَصَعْل زاهجلا نب لمعلا اَذْنَهَو

 اوك ردا الو هتقيقح ىلإ اوب م آ مُهَِككَو ُهَرثَأ اوفر ْدَكَو د ديلْوتلأ ٌيِبرَعْلا بألا ُءاَمَلُم
 0 رس

 ْنَأِيَلَع ُرْفْشلا بَعْضَ اً لَمَع نم ناكها اورََدَو ! ٍرغّشلا نم تيب ٍلَمَع نِي َيّلَع َُوفَأ َيِساَرْضَأ 5
 ؛ ْمالكْلا هل ُداَقنيَم ةيدؤألا ِنْوطْبَو ٍلابجْلا باش يف اًدِرَمْثُم اَيِلاَخ ُهَدْحَو َفْوطَيَو هان بكري

 نم رع هلآ ةقبقَحْلاو ٠ رفات اهب ُتَلمجْيو رشا ىلع اهب ناتن يآ ٍقزطلا يف ةي مرابخأو
 نأ نإ ایش مهل الو قف ت تاب ذأ  اهنم يتلا رهط َلّْر نأ نإ ماهلإلا لاح غرا يلا

 . ٍةَمهْلُم باساب ريم

 انْدَِقَو َمالَكلآ اَنْفَلْطَأ لصقل اًدَم يف اًنكدَلَو « ةع یك 3 اَمَو اغ القس يل ن )0(

 نيب ٍقَملاَك نكي نأ هرم عامج يف ّيِرقبمْلاَو ةمباثلا نيب فرقا اكو « اَهِصْوُصخب مضاَوَم يف
 ٌنكنلَو « ُرَخآلآ وه اَمُمالِكَف ؛ ٌرَجَْ و شر يلا رال نو َكْلُسلآ دام" فرط لا نار
 . ٍةَقيِرطب يمي ْنَأ َقْوَ و : يأ « قرطلآ لك هم هقيرَط َرَحآلاَو كْوُلْسَم تر آم ْنِمُهَل دب ال اَمُهَدَحَأ
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 يمس اَمّنِإ ١ : ؛ ِةَدْمْعْلا ١ باتك ْيِف ٍقتْيِشَر نْبأ لوق هيف ُهاََأََق ام ُنَسْحأَو ؟ اني را نم

 الو ئْغَم ُديِلْوَت ٍرِعاَّشلأ دنع ْنُكَي ْمَل اِ قرب رشم ال اعبر اًرِعاَش ُرِعاّشل

0 2 

 ْوَأ « يِناَعَمْلا ّنِم ُهُرْيَغ هيف فَحْجأ امف ٌةَداَيز وأ « ُهُعاَدتْبَأَو ظفَل ٌفاَرْطِتْس وأ « ُهُعاَريْخَ

 مآ ناك - رخ جَو ْنَع وجو ىلإ تنم فرص وأ ‹ ِظاَمْلَألا نم هاوس ُهَلاطَأ امم لصق

 ع يبشر نبأ مالك اذنه . « ٍنَْوْلأ لصق الإ هَل نکی ملو « ةَقيقَح ال جَمِيعِ

o 

 ظْفل الإ انِعْوضْوَم نم بف ذ َسِبَلَو « هَل ةَميق ا ُطِيِلْخَت َكِلَذ عت وهو انب نسأل لو

 سالا

 كأ ىر انآ ,ةييجملا ةئبَرعلا ةَعَللأ زده ةف عيت يف ابَجَع هنو ْيِضقن ال اير
1١ 

 ْمَهْفَي ال نح ىَلَع « اًهِعضَو أ يف ْنتْمَمْلا ٍقئاَقَد نم ٌءْيَش امص ال مالا اًهِضاَفْلَ
 دقو ؛ لآ معي نم انْ هلم اهنا « يَ دَ اع ضب ب الإ ظاَمْلَأْلآ هذه نم اَهُواَمَلُع
 ريَفَسْلَف نم كانه اتيفوتسأَو ميف اَكْضَمَأَو « بّرَعلأ باَدآ خيرات » ابات ْيِف ادله ىلإ اته
 ُداَكَتَل هظاَم رف نإ ىح « قتلا تق يلا ٍبياََملاب ادله ني مرا كارل هاج

 َتَِر ال ةََآ روصع يف اَهَمِتاَوَح ُةَمَسْلَمْلاَو ٌمْوَلْعْلا ٌضفَتل َكِلَذَك تَرَ َةَمْوْنْحَم كَ

 ْنِم ٍةَقيِرَطي ريع ىع ْنِم ئئْعَم َدخَأ لإ ُءاَمَلُعْلا اهنِم مهي مل لأ دلتا َُمِلَعَو ؛ "اه
 ني ٌءْيَش اَهْنَع حري ال يآ ةَمِلَعلأ يه - بألا تك يف الإ اذ ُراَسَأ يتلا ذخألا قرط

 َنم ةَ يف نظن الَو « اَهَتْطاَحِإ طيح اير زأ اسم َدَسَم كلَ يف ُدَسَي اَم دج الو عزل ٍراَرْسَأ

 َْلَع نمت اهظفَب يِ ْذِإ ؛ ّئمَمْلا راَرْسَأ لَك اَهِباَعيسأَو ةلالَدلآ هذلَه نف اهُهُِْي ام ِتاَمْذلآ

 اعلا مذ امك وينام عانإل بو ةو هلآر , ينسنإلا نذل يف نك ب

 ىم بولسا ْيِف اضع اهضْعَب دلي حقا َيِناَعَمْلا أَو ؛ ِاَدْوُجْوَم عانإل لبس مألآ طب

 ُلَمْجَأ اًهَضْعَب / نيام نم تال جارخإو رخنلا رو رل اكد هزل أَو« وابكا

 أَو . تملا دعا نم يا اسوي لكلا ف كيك لفي ةو هك ٠ يت نم
 هلآ

 ةاَيَحْلآ عَم بيرلا اَ ُوُمُت مث « ِنْهَّذلآ يف ُصصاَخْل بصَعْلأ بيرلا الإ اَ نسل مْوَبْتل

0 

 ر

- 

2 

 نا

 )١( زاَجْغإلأ ُراَرْسَأ  ُدْئِدَجْلا اتباتك بيس 2 ا يف ِراَرْسَأ فْشكَو تعمل ادله ىلع ٩ .

 ) ٌيِعِفاَرلأ ةايَح » اتات َةَمِتاَح رظنأَو : تلف



 ٠ ململ يحَو» ۸

 يف ٌصاَخ بيكزت ىلإ َكِلَذَك اَهْعِجْرَم يلا ةييخفلا ةدالولأ ةَقيرطَو يه ِءاَرَس ٍةَقِبِرط يف
 وَلا يف ءيَ لَك ني داك لو ؛ علا هلم لمَ ُكَرْدي هن ومْنَي : ألا ِءاَسْحَأ

 ؛ اَهيَلَع ثني يلا اهِعاَبِط ف هتم َناَمْذَأ غباوتلآ ن َناَهْذَأ َّنَأ ىلع صن ةَمِلَكْلاَف « ِناَجْوَر

 َيِناَعَمَو « ِتاَرَسَمْلآَو مالالا سلا يف ضزألا ْىَلَع ِناَمْذَألَأ ئَوْنَأ يه ْذِإ ٠ ٌّحْيِحَص اَذنَمَو

 ُةَعِدبُمْلا اَمَدْحَو يهو ؛ اهنف ٌةَعْييَط يه لب « اَهِرْيَغ نم الإ عّرشأ ماَسيئالاَو عزمذلا
 ىلع ةي ٌةَمِئاَق يه هٿ ؛ اًهِدْوُجُو نونا َوُه َكِلَذ يف اَهْلَمَعَو « قولل ةتسنملاو ٍلاَمَجْلِل

 ةَقُدلآَو ِبَمّلآ ىلع ٍرْبّصلآ ٍناَمْدِإَو َكِلَذ ٍلْيِبَس يِف ِناَمْرحْلاب اضّرلأَو ءاطغإلأَو ٍلاَمِتْحالآ

 لب « ويف ةعباَلأ يهو ىّتنألا عاَبط ْنِم م َكلَذ ّلكو ؛ تحل اَهْساَسَأَو بِمَا ٍمَميْمالأَ

 . وب ةَعباّنلأ يه

A 

١ 

 غلآ نذل ضم نف ديلا ير ٠ ڈرا وه هرب ينو بتألا يف غزل ي
 ىلإ ٌيكْلَمْلا ٍدَصْرَمْلا ٍتالآ لَك هجن امك هِيِناَعَمَو لوُهْجَمْلأ ىلإ ٍةهجّنُمْلا « َةّيِبَصَعلهِتاَوَدَأب

 لع سالا هن اتك « رع ىلع ةا ير ٌينهّذلأ رصنْعلأ كليو ؛ اهاَرْجَأَو ِءاَمَسلأ
 ٍهذاَهَف ؛ ساحل / ءبَهّدلَاَو « دْيِدَح ٍدَحْلآ ْىَلَع ذالوُملأَو «رَجَسْلا ىَلَع رمْوَجْلآَو « ٍجاَجّْزل

 ‹ ِةَكَّلَمْلا هذه ِةَرُق يف مهسا غب اولا ت ُتَواَقَتَيو  اَهِيكْرت رس ٰيف د ديلا اهرب ثبت ال

 مولدا مشيا مهنامزآ لاوخ أ ياللا يف مل ذمو ٠ يف ن لمكان

 عر َكِلَذِبَو ؛ ٌةَفئِرَط هل قسنو ةيصْحش ْمُهْنِم لكل ْعوَتْجَت ِةَئياَُمْلا هذَهِبَو « اَهُوْحَتَو
 بدأ لَك نهذ ٰيف اًهِتناَعمِب اينُلآ َُدَجَتَتَو ٠ هيت يف ناک امي مالا اع « ُتيلاَسَألآ و

 ٌرْثكَأ قيقا م ْعِجْرَيَو ِةَداَعْلأ يِف ْتَسْيَل ةَباَرَع ةَداَعْلآ يِف ةَيِراَجْل ءاَيْشَألأ ُذِحَتَتَو اينذلآ ُمَهْفَي
 ر

 OD ا

 اهِاََم غرو اُناَمَجَو اهُفاَرش ذإ الو ياك هاو جرن اا عیب وص م َلِيْس ْدَقَو
 .َدْنِع َناَولألآ َنِإَف « ادم اَذنَمَو . ْئَخْمب اًهُجْرَْأ امنا : َلاَقَف ‹ ةَرْوّصلآ يف اهب ةاَيَسْلآ ُوُهُرَو

 ةِماَخْل ُهيْيكْرَت هلو ُهَدْحَو ُهَدْنِع هم کلو اًعْيِمَج سالا

 م

 ٍدْئلْؤَت يِف ةعاَتصل رسو ةدحو وب ص

 لوا ام لک َكِلَذَكَو <« وصوص هم ْتَءاَج هَيَعاَنِص ۶ي هَناَوْلَأ َّنََكَف ٠ عاملا اذه

 ىلإ ُفْيِضْيَو هئم َضَرَعْل ُمَمَنْيَو هْيَلَع لذي يف َرْعْشلَأ دج كإف « ُيِرَمبعْلآ
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 هجا هبا ام . ابرو ئَقسْوُمْلا َنِ امن ِِتْوَص نإ ونحو ٍلاَمجْلا نم ا اع
 أرقم ال َكّنَأ ىر الأ . ِهيّصاَخب ةخبالأ اهل اًيرْغش اَنْرَو َنْوُكي نأ ةا لك غامد يف ٌىِبَصَعْل

 أ « هرم هلع حري ال یخ َ ب ماش وز نفيا م ل تن إلا بر

 . ٌرْوْسْكَم هنأ كَل َرهَظ الإ صقر ميف نأ دنر

 لي ذأ اهلي حتت عنو رنو يب عنضزع ي زاَعَمْلا دخ ذوب جرا نفاد

 حبو زظنيو تعني دن تاهل هَ وهو ٠ ةدخو يذلا يذل لمع اده اهيل

 اهني بعت ولت كيو , ُحُحَصْيَو ُضِرَتخَيَو « مَن نم ُذُخَأَيَو , اته نم ٌمَمْجيَو

 مدام الإ ْىِناَعَمْلا َنِم هَل َسْيَلَف « يرقي ُنْهّدلأ ائ . 0

 لم ف اًَوُصَو الك هل طقاَستَتو حرت رو ربو وح ت رح هشپالت داکت الف ٠ « لمَ

 ةَّدع ِتالاَقَم ه ريب ةو هرمسو هلام ْيِف دحاولا ْىَنْعَمْل َر ل ر « قبلا ٍتاَرْطَح

 اًدِإَق ٠ سمسا ءار ِةَدَقْوُمْل ٍموُمْشلاَ هنو اَهْلَعَجَو « انن اهتم ١ ءاييأألا َكِيلْوُأِل

 تيارو « ٍلاَلَجْلَو ٍةَعْوّرلآ يف ٍتالاَمَمْلآ هِذَم لَو ىغا الم يلي ني نزاو تنك

 الأ ! هِيَ ئدخإ يف ِناَرئمْلآ َةاَصَح اي : اهل َلْوُعَت نأ لإ ملت هَ اروع هلال ةر

 ناك Aloe Fre سنارف لونان مَ ةر باک نَا اغیوج ًءاَبَدُألَأ َفَرَع ْنََو

 ىلإ ٍتاَدَم َسْمَح اَدَكلَعَو « اف عجزت مث اهدي يب مث اذهب مث اھ مت ةلْمْجْلا بح
 َوُه امو اَييذَهَتَو اكيِكْحَت ادله َنْوُبِسْحَيَو ‹ عِضْرَم ىلإ عضْوَم ْنِم رويو ُمُدَقْبَو « ناٿ
 امس امو « ةَقْيرَطلا هذه رس ىلإ ازم ْمُهَمْقْنَأ َنيبرْوُألا ثَسْخَأ الو « ءس يف اهتم

 اهني هل عتبأو « ةر اهو ةت أرق اذ + يملا تالا َكِلَذ سأَر يف نول زاهج نم

 ِهيَلَع طقاستل ةَرِجّشلا عذجب و يَ رهي نم فلكي ام الإ هل فلكي أ كلَ يف ليذا ربع نم

 ةَرْوُص نم ٌةَرْوُص لار الف « ياب ام تق « نَه دلو ار د املك . اج ارح اجا ارث

 ِميَقْيِرَط ىلإ يدمي لفل ُْداَكَي ال ِبِئاَرَعْلا برغل هَنِإَو ٠ ةباهَتلأ يف ىتعَمْلأ ءْيِجَي ىح
 جا لال با دوخو نع لؤخش لإ ناو نک ری ری قات

 3 هةموو

 3 يبدل ّنِم يحول كلم ماَقَمي هَ َحَبْصَأ ن ناسا ! يف مُكَحَتْسأَو ٌرَمَتْس مَتْسَأ تم ِدْيِلؤَتل ٌراَهِجَف



A۰ملقا ْيْخَو١  

 9 وص ال ١ ذإ « واكف يخول تزخر ةويتلَآ ةحكص ىلع ةَلدَأْلا ئَوْقَأ نم يلد اَنَدْنِع َوْهَو

 کسو . قاع ل هنت یش ي ا ا الإ هب

 زاهجلا نم ر دب ال لب « اهب ب اهن كَذَا نم لَك الو « اهن ذا اهل ضرع نم

 ةئئاَبَرْهَكْلا ج 7 دَعْبَأ يقتل ٍعْوْنْصَمْلا يق َنْبقَدلأ يكلساللا زاھجک مكحُمْلأ ج لأ
1 

 سل فشک توا را ناو إو « َرِعاَّشلأ تج برخ لامل َيِناَعَم ْتَداَرَأ نإ ولا هذلُمَو . مارا

 ناک نق . ميِكَحْل ِتَجَرْخَأ ِدْوُجْوْل َقْياََح ْتَداَرَأ ن ْنِإَو « ّبيدألأ ِتَجّرخ
 ِبْوُتوْلاَو « 3 ةَيزاَسْنإلل ةَدْيِدَج ٍناَمْرَأ ٌبَصَو ايلا يفت رم ناكر ولك ادع ريك م ر

 اهل َسِيَلَف « ٍةريِصَبلا َنِم مريخ ليوا ذو اته - ّىَقولأ يف ِتاَجَرَد وأ َةَجَرَد اي
.- 

 راتب الق < « مْيكَحْلأَو ب بيدألاَو ٍرِعاَّشلا نم رب ن ٌضَرْعْل ْنْوُكَيَو 2 يحول 2 وف نم

 نِ ثَِةَعاَس يهو « اهَدحَو يخول ةا سج نيف وُو اإل ى وي ال م 0

 ْنِم ٌبْيرَقَو « ٍدْلُخْلآ حْوُر ْنَع م ل ويف اَمَو نزلا نع فرضنا حولا نِ لب « ٠ نمل
 هميم رص ر

5 E 8 3 f e 8 5 | 3 
 « ُهَرْمَأ َرَسْبَأَو يحول ّرس َلَهْسَأ اَمَو « كلذ يف بْيَر ال . يْحَوْلا رس ْنِم ْخْوُبْتلا ٌرسف

OT 71 و و 3 وو  
 ىه هذه « نؤكت ال وأ نؤكت نأ » . . ةّيوعصلا لك اَنهَو . ْمهَدَحَو اينالا يف نکللو

ui 
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 یر 20ج
 ۹۸۱ يعفارلأ قداص ىفطصم ہنوز تھ

 ٌّيَرَعَمْلاَو َراَّشَيَو Milton نوتلمو Homerus سوریموهک ىَمْعَأ ُمْيِظَمْل ريال ناگ اًذِإَ

 يف ةَبنْملأ هرطاوَح ْنِم ٌرَصْبَأَو « ميف ةَساَح لك ِءاَرَو ْنِم ُيِرْعّشل هبل تعبأ ١ ْمهِباَرْضأَو

 ٍدْوْجْوْل يف سفتلا هذلّهب م هيو ناک ام ٌرثكأ ملظُملَأ ٍدْوَجْوْلآ يف سقلاب ل داف « ّنَعَم لك
9 

 رخل كجي « ئرخأ ناعم نف مَ نتزأو اتم يف ننرصيملا نم رقد « ءيضملا
 . ٍةَمْلُظلا راَوْعَأ ىلإ ركل ٍفاَرْطأ َنئَ امم ِةَمَهْلُمْلا سلا ذم كيلوا ِءاَلُؤَْم نم

 اِتَردَقب ٍرِعاَّشلآ ذكي رك ُراَتْمَت اَذلهِلَو « اَهِتاَذ ءاّيشألا ئف ال ءاّيشألا راس يف ٌُرْعْشلأَو

 َيِرْجَي َْنَح هَقِئاَقَدَو هقِئاَفَح راهظإل نولو ِءْيَس لك غصت يبل ةيسَْللا ٍناَوْلَألا يلح لَ
 وَ ايدل هذه ِءاَيْشَأ نِم سالا ُهَرَواَعَت يش لک « ايف هَراَجَم َرْوْجَيَو سلا ف هاَرْجَم
 ْيِف َةَداَمْل هذه ُهاَطْعَأ رعاّسلآ ىلإ ْىَهَنْن نأ اذإ تح + ماسلا ديه نف ام مهين امن

 ارب ن مل کو اصب ليج طش نف اه نع تابا لكلا نرس

 ٍفَرْظَأ يف ةميقَحلأ ناتو ةفبقَحلل سلا ملكت ِسْفَتلا يف ٌةَعيبَطلا ملكت رشا

 ل نيج مهلا نشا هدد هثتضت يللا نالا يف : يأ  اَهضِراَعم ٍلمْجأَو اًهلاَكَش

 ٍتاَمِلَكْلاَو يِناَعَمْلا ْيِف ِناَرْلأالأب ٍةَجَوَمَتم زارو ٍةَعاَِص يف ُهُسَكْعَتَو اًهَّلْوَح ام لک ْنم رولا



 و

  ( A۲ملقا يحو «
2 

 ريك راَمْعَأ يف هلاك ودبي َرِعاَشلا ّنكلَو ؛ جاو رع يف شوب سال نِ نانا

 َكِلَذِبَو 3 اًهفاَرْطَأ نم ةْيناَسْنإلآ م عَمَجَت ة ٍةَفلَمْحُم سوم ْىَلَع ْيِوطْنَي امار « هفطاّوع ص

 هنر الا فري ساسخإل يناس مْ ره املأ « ايلا ی ةاَيَحْلَأ هذلَه نم ضيفيل ىلخ

 فهل م «وَتَدُم يف ديرب ال ُدْوُجمْلا اًذلَه ماد اَم دْوُدْحَمْأ ِهِدْوُجُو ياعم نان لَك دريل
 ةَقيِقحْلا ٍفاَرْطَأ ْنِم ار تكنو « سْوُمْحَمْلا َقْوَق اًمم ايش كدت ُهَاَصْعأ َكِلَدب ناَسْنإلآ
 اهلصَتل اهنف شيعت نيلأ ةَفْيّضلا ِتاًرؤُرضلا دْوُدَح نم اَهُجِرْخُتَو سلب عسّتت يل ةَدلاَخْل

 اَهْيِف لمحل الإ نا ناز يف جب مل رغ نو ةماعلا ةا رخل ينال تال
 اَمَنَأَك هَتْسَسْحَأ | إال كدا ترث اتر اَمَو ٠ مَعَ ترار ْئَلَع ٍتاَدَلآ َكْلي ىلإ هِئِراَف َسْفَت
 . اَهّدَرَو ةَطْسَل ستل دا

 ْيِدَتْهَيَو هيناَعَم ُحيَتْفَيو رعُشلآ َْلَع ُبِلْمَي يذلا : يآ - مالا اذهب ُقيِقَحْلآ ُرِعاّشلاَ

 اجو ايلا ن عي ام ناگ يف هفت حم ءار ون ومفصل اَب دحام هرارْسَأ نإ
 «ةَيلاَعْلا ةيِناَسْنإلآ هيل اًفاَضُم ِءْىَّشلآ اذل ُلْفَعُهَّنَأ ىَلَع هلقعب ركب مث ٠ ‹ اهم ُهَفِصَو طاعت

 ٌحبْضتَو « اًِتاَعَم نم ٍةَلْيمَج ِةَقْلِح يف ُءايشَألآ حرف دْوُجْوْلا ئَلَع هسْفَن يون اهيو
 سف نأ بهر دله م نيو ؛ اهب لَنا أ الحاد تغ لل ئرخأ لَ نقلا لَ

 . ٍقْوَكْلآ ٌماَوَح ْنِم ةساَح ُنْوُكَت داك ِمِيِظَْلآ ِرِعاَشلآ

 مران يف اَهْوَأَر َفْيَكَو ةيِماَسلأ ةاَيحْلآ ّيناَعَم اهله مهَف بك اينذلأ ْناَمْزَأ تَلُِس ؤو

 . ٍرغشلآ يناعمَو نذل ينام كبد ئَلَع بارلا يف ليج لك مدع ء اهيَلَع ةبهزلألا
 لع َكلَد ْيِف َيِهَق « ِةَقرْعَمْلاَو ململ ين ذ يه امك ْتَءاَج اإ اًرغش ٌةَرْكفْلآ ٍتَسْيَلَو ظ

 و ىلع ةزغبلا هلم ف ةباكلا لامحلا صياَسَ رنوضت ف دش امو هَ
 َيحاَن ْنِم اَهَُواََتيَو اهني هسْفن ِلمَعب اهرب يذلأ ٍرِعاَشلأ ٍنْهِذ َيِف لوح امك ٍةفاَطَلَو
 . اًهراَرْسأ

 َّنَف نأ َدْيَب هناسلو ِناَسْنِإ لك ُبلق هيف ُأطاَوََي اهلك ناَمذألآ هِيناَعَت امم ٌراَكْفأل

 لث ملا نب اع رخل لالا 6: ٠ اوما را ت أ اهعِناَصَت رخ وصال



 ۹A۳ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ةيِرِعاَشلآ يه اَمَدْحَو ةَوقْلأ ذلو ؛ اهم هيَسْحَي ال ام اًهْئم َءاَجَو ٠ لاَ

 ره اَمَنِإَو « ُبْسَح اهئراق سفن ْيِف مْلعْلآ داَجْنإل ةركفلا ُلِسْرُي ال ْمِيظَعْلآ ُرِعاَشلَأَ

 ملل اهب َدِجْوُيِل َفْدَصَنلآ َكِلَذ اهب ُفَرَصتَيَو ‹ ٍضْعَب ْىَلَع ُهَضْعَب اهِئِف َماَلَكْلا ْوَذْحَيَو اَهُعَتْصَي
 يف ْنِكلَلَو « اًنحَب اًيِْلِع اير راَكفألا ٍرئرْفَت يف ْنْوُكَت ال بدلا ُةَيِرَمبَعَو ؛ اتم قدك
 ةياَسْنِإلا سلا نِ انكم يف اعرب نأ نيو هب تركي ال دولا نم وجو نََع اًهِلَسْرإ

 يه بانك ِءاَرَُسلأ دادا اَهمَهْلُي يل ةيلاَْلا هبال ُراَكْفألآ نكت ام اريك . ٌلِئاَح

 ىح لْيِمَجْلأ ٌيِناَيبْل اِبْوُلْسَأ يف ذ ةَرْكْفْلأ ُمُهْنَع لصفت الف «٠ َيِناَسْنِإل خنراتلأ ٍلْفَع راكقا

 يف نقم « سالا لام يف اهيات عَ « اًيْنُدلأ ْيِف ّيخنراَتلأ اَهَعضَو دخت

 ةَهَباَسُْمْلا نم ِناَيدَألآ َنْييَر بو يِلاَعْلآ بدلا َّنْيب ام ٌفَرَط اًَدلَمَو ؛ اهب َلَمْعُيَو اا

 را دزو اهلك نف ززم نك ذأ َبَجَو ِرْعَّشلأ ٰيف ي قِئاَمَحْلأ ِتَلّزَن تم

 هوا هل لت مل ذه واتم او لمت لب لا نومة الو غيرت لَ

 نجي تب ةيقيسؤم احر اهي عصي نب هيَ اھل دکب نالا نان الاَمَج
 يذلا مظل ٍقّْدلآ يف حولت ةَرْرُسَ قاف كلو هو دل يفكر هيتس

g7 hre 
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 م و و و هاو
r ae 2# o ooهو ر د س مور و  

 ۲ عن زك كش كلو ف ٠ تسلا ةي رم ف وُمْسَي مث « ملعلا

 ٍرْمّشلآ حور َلاَيَخْل نأ َكَعَم َلّصَح « هپ َتْدِعَصاَمَك الاٽ هپ َتْرَد دنا مَا اله ت هب

 اَمَك ُرِعاَّشلاَف ؛ ملا َءاكَذ ْنْوُكَيَ طاطا ديزي مث « ِةَفَسَْمْلآ ةَرْبصَي ُنْوُكََ ايش طلي م
 ناَسْنإلآ ةَيناَسْنِإ اَمنَأَكَو ؛ اًينُدلأ ٍتطحنأ نإ نرالا َرْهَو « اًينلآ ِتَقَتْرَأ ِنِإ ُلَوَألَآ َوُه رَت

 2 * ني

 َنْيح ِةَمَهْلُمْلا ٍةَساَسَحْلا ةَريبكلا ٍسْفَكلَآ ف هنأ اَنفَرَعَو ْئَتْعَمْلأ ادله رْعَّشلِ ارزق اَذِإ



AAS؛ مَلَقل يَحَو»  

 َبَجَو - ءاتالأو ةغللاو ئئغملا يف رهاظ ٌيِناَحْور بفطُل يف ِهِدْوُجُو قرف نم َدْوَجْوْل لوا
 ر نآ

 َيَدالآ َدْفَتلآ َّنِإَف « ٍلْرُصألآ هذه ىَلَع ُهَمْيِقُن نأَو « ُاَنَْرَف ام راغب رعّشلآ دت َرتَْت نأ

 وب وصلا اسو ثل ةت ال اکی مآ حیض - رسل د ةَصاَخَو - هذه تما نف

 واتر « مف طْلَخْلا َمَكَوَو

 وعلا يف َنِإَو ْمُهُمالك َءاَج ىَّتَح < ٠ ٍديَج أَوِ جب الو . اَْيِحَص اَبَمْذَم ُلّصَحُي ال ْنَم هيف

 اهفرَْت ٍةَقوُشُكَم ٍةَقْيَقَح ن دو يطل نب كلف اعم فأني ع * وه ام طلخا

 رز نو ياو يا نون رور ب بأ يف يأن نم كالو ٠ اك يخت

 1 باک ا نأ سائلا ١ ماَهْيِإَو ةَلْوّصلَآَو خفتلل اهب َنْوُدَيَرَتي

 ب باك اى يي ملح تنو ةن ولع هج لع ٠ . هتَرْدُق

 2 تن 3
 ى

 ل

EM ا ıe 

 . هَق رْعَمْلأ َنِم اغار الني نأ ُتْحَبْلاهْيضَتْقَي 57 تح قّرَوْلآ َنِم اغار ُةلْمَيَو « قمح « َّىَّقَحُم نأ دق

 ىلإ ّعَمْجَي نأ تجي بادآلآ داس

 اده هَ ينا ن نكن نييلو ٠ لز ایام ایک رَ داوم صو اهي ا الأ

 ءأ) نيد ىآإ َُمْجي مث رار رمل يتعاتص يف عادنإ نم الإ ق قدا

 :ٌرّوَمْلا نم ٌعدبتف ة ةَلِجْخْمْلاَو ٍرْكفْلأَو ململ ني عي تلت :يلآ ةبيرخلا ةبه ةيمؤملا َكْلَي (قْوّذلَو

 . تيبَدَألأ َدِقاَتلَأ : همست يللا و امو ءم نم اصْخَش مالا رال ٍفْوُسَلَْمل

 1 نإ : ٠ ٍناَرَقْلا َةَياَر تخت » اتباتك ْيِف الق دقو 9 a سامح هدو 47 ها ساما © كد

 ةدتاسألأ ِءالُؤلَم نيب دىجى َنَِأ ظنا 3 اار یف د ِدقاّسأ ٌُتافِص يه هلله

 َسْيَلَو قتلا نوط نو ٠ هيلا نف ... َنْيِلَوَطُمْلا « ْمهِبَدَأ يف . . َنْيِرَصَتْسُمْل

 شنت الر مرادف ةليخت ال ام مهتا ذو « اواو لق قع ناک ام الإ: ا 1

 الإ قار بّوْيْعلَأ ىلع هيف لد ال اَيِلاَع اًسْرَد يقلي اَمّنِإ َيبَدَألآ قالا نأ از جَو « مهار

 دَ نا نق ؛ خیرات ران نمل د نبأ ام یتا نف اا لا نماعتلا رهف

 ايف عنو مان الع تزل ةَقْئرطلا هاه َوُهَو ؛ اهلك بلآ نل اًصِْخَتو اَيِئِذهَت
 مهْيِطْعَيَو « مهسفن اب ةتزفلي ل اليصخَت مل الصحو ءال ْىَلع اَهلُهَسيَو اهتَداَم يف دزو

 09 ي

 ئَرْفَأ َوُه ام ٌيِوَق لك ْنِمَو 0 يوق ره ام ٍفيِعض لک نم

 ْمُهلَمَع ُءيجيَف « رِعاَّشلا مالك ىلع اوعي نأ ىلع َتْوُدْيرَي ال رعشلآ ِدْقَن ْيِف ْمُهاَِيَأَرَو
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 ۹۸۵ يعفارلآ قداص ىفطصم

 زب ادي « هيام ضْعَب ىلع ٌحُفَصَتَو هَل حشو رْغشلآ اَذلَه ْنِم فييْضَت فص دن ةلمجل

 « المطَتم اَدِئاَز ُدقاَتلَآ ادم ء ٌءْيِجَيَو « َءاش فيك هيد دقات نف فصلا رم وه هار
2 

6 

ha" N 06 ألا 

 كما لع مالكا ْمْضَو حيض 0 هدفا ِدْوَقْنَمْلا ةيِرْخُس نم ٌبْرْصَل اَهّنإَو ُهئباَتك ْيَبأَتَ

 َكاَذَو « َتَكَس ْنِإَو ُدقاَتلَأ َوُهَف ٠ ُهَلْهَجَو ٍدقاَنلأ َرُْصُف َناَبَأ هلل لَكَ مل ُدْوَقْنَمْلا ُرِعاَّشلآَ
5 

 ! ملكت ْنِإَو ُدوُقنَمْل وه

 ا راّبخأ ْىَلَع ُقلعَتمْلا اَدئَمَو
5 

2 

 « ٍلَوُطُمْلا » هِلْضَأ ىلع ١ « ٍصْيِخْلَتلا » ِقلَعَتك ِهرْعِشَو ِرِعاّشل

 بی ا فرص يا هام كلذ نم ذج باك وه اإ رجم ینم ىَلَع حرش
L2 

 م يعم َقئاَفَحب رقم باج دام لب اتن ةا رنو ريال نوي نأ دفا ني ذرب 2

 بقت ل يا هَدِعاَوَقَو « ٍرْعّشلآ باّسح هلع ِةَقيَمَحْلآ ْيِف َرُه ٍرغّشلآ دس ؛ اَهْنِم دب
 و م هر

 . ةَمَهْلُمْلا ةَ رولا ياو لاا مة بلا حزطلاَو َمْمَجْلآ

 ا ا داخ وراغب ريالا نوا 1 1

 نم ٌرْمْعَو ِءاَيحألآ يف ٌنَحَو سانا نِ نجر هنأ اراش نکی م شل ذإ ذِإ « دفا 5 ةٌرْيِصَب

 سلا هذه ردو اهون ةَلِصَو ايك أ راّرْسَأ نمو ِهعْوْضْوَمي نکل « ِةَحّوَوْمْلا ِثداَوَحْل
25 

 لم ةَرْذُقب مث « َةّصاَخ اَهِناَْنِإ ْيِفَو « َةَماَع اهتاتئاک يف ةعنبطلأ ٍقِئاَقَح ىلإ دنت ْنَأ ْىَلَع ص
 ُفْدَصَتلاَو « َكِلَذ لكل ُيِوتحَمْلا ُدْوُجْوْلا يه يتلا ةيركشلآ ةَعَللا راَرْسَأ ىلإ داملا يف هِذَه

 317 ا 31 ا
 و, تورو م 4

 الإ َوُه نإ َرْعّسلآ نِ ٠ ِدضَقلا نود مَ الو ةَ نع رصف ال ىّ هينا ٍتاَقبَط ىلع اهب
 م

 دملا مي ال خئرات رمل دفن يف ناك نيكو ٠ يمثل اًَهرهظَمب ةر َرِعاَشلا ٍسْمَتلأ ةَمَظَع ُرْوُهُظ
 ب

 نِ غشا امم يف سلا هذه خرا م ٠ واق سف يف رغلا خيرات وه وب اإ

 EE َدُب ال َكِلَذَو ؛ اهب َمِظُن يلا ةَمْلِل يبدألا ِدْوُجْوْل نم م ٍرِعاَّشلأ ادل بدأ مث « اًهِرْضَع

8 

 َنْوَكَت نأ ىلإ ُهلاَقَمْلا جر ٌرْخَتف مالكلا دمي ال نح ًءاَمسَأ نعت ْمَلَو ةلِئْمَأ ةلاَقَمْلا هذلَه ف ركذت مَ 0(

 ْدَقَف ِءاَرَعْشلا نع ىق يِبلا ٍتاَرَضاَسُْمْلاَو « هده يف ْبَنْكَي اَمَو َرْمّملا َتأَرَ اَذإ كلو « ابات
 ا

 . . َءاَمْسَألَاَو ةليمألا َتْدَجَو



 ا

 « ملقلا يحَو» 44

 ل ا اسس 7 م مو |° 0 N ع م ل
 ¢ ءاصقتسالاب هيف اقمعتم 2 ةايحلا تاهج یف .هّيحاّون نم الصَحم هسفن رعاشلا خيرات یف

 . دقّتلأب هْيَلِإ الغلغتم

2 23 2 

 2 نع مالكلاو راش دقتل ضر نأ ئِي ال هنأ وُو  اًراَرِم ُهاَنْطَسَي اأو ات نإ

 ب اَل يأ « رْمَّشلَأ يف ٍةَعْئِبط اَذ ُنْوُكَي مْيظَع ٿِ ُْبِتاَك وأ « ٍدْقَلآ يف ِةَمْيِيَط اَذ ُنْوُكَي ريك ٌدِعاَش

 ِساَسْحِإلاَو ٍقْوَذلآَو مِل نم ويف مالكا ن تيم « ُهَدْحَو رْعّشلأ دل ام اعم ٍرْعَّشلأَو بألا نم

 يني ناك اداَمَو تصف مب فرغتو ٠ مآ صفتلا و قالا نف ٠ اًعيِمج ماللار

 ٍنيتلاَحْلا َْلَع نسجْيَو ‹ َكِلَذ لم يملأ ٍلاَمَكْلا نم فرغ مث ٠ « اهات هجو اَمو اَ
 رخفلا ئ ليف جاب ناك امو « اهني هرن قا نيج الا اَهسَحأ نیل ينال

 رغش يه ةَبوُنكَمْلا َيِناَعَمْلا َّنِإَف ؛ اَهَماَهْلِإ ُهْنَمَهْلأ نِتَلآ ةَيوَتْعَمْلا رّوُصلآ َنِم ُهَل ُلُكمَتَيَو

 مهراب اهيل ف ُفقْوُي اَمَّنِإَو « ِرْعّشلأ ٌرْعَش د ّيه ةَسْوُسَْمْلا َيِناَعَمْلا كلي َّنِكاَلَو « ٍرِعاَشل

 امو ؛ لمع دل راش ع دي تجوع امو هاب نم أَ ام َْلِإ ٍلاَسْرِتْسالآَو

 1 ْنَم وُ يف اًرِعاَش نكي ْمَل نِ دالا ا سحب هح ال هلك الهو « ناعما ُمِئاَبَط وب اهل ْتْضَرَع

 هو ممل( و امد د 2
 رعس ةعيبط هنم ىوفأ وأ هدقتي . ةعيط هلم أ 0

ETSمح روو هشاشة و کو _ دم ل عاق ساس # م ورک  
 ةجح مي زمكحم يِف مهتم مالك هسفن نع وب ملكتي اناَسِل مالكلا ءاطعإ وه اَمنِإ دقثلا

 ار ر ا سا 2 ا -

 مق u م و ا ل هح وأ ل o أ َةَقْيَعَح 00 ا شبا
 وأ ةَّصْيَقَن تبني وأ اًيفاَح فشُكَي وأ هلع َهُجَوُي ْوَأ َْئْعَم طو ةقيفح رزقي وأ حيري وأ

 ِقْوَّذلأَو َّنَفْلاَو ململ ةد ٌعْوُفْوَو « ةَئَسَحْلأَو ةَئيَسلا ضف وهف ون ةف « اًناَسْحِإ رهي
 ِناَيقَتلَي دقاَلَأَو ٌرعاشلاو « ٌدْيِجَتْسَت اَمَو هلم ٌركْذت اَم هسفت ِتاذب مالك ملتو « اًهَعَقاَوَم 1 212 1 100 . 0 ےس ص 2 ا ا

 مه اع و م ور سكر ol "يم LR o Ego re E ىلا صولا
 0 ل اهتود وأ اهلثم ةّرق فشكت ةّرق ٌدَقاَتلَأ ن ي نأ مث نم بج قر | ئف اعيمج

 3 رم م ر رسل ص سس س ا ها مى ل م1 رع يع م ل

 يذلا حئاّسلاك یر أ حبصُي اذلهبو ءركف رمو لایب لضف هيلع درب أ ُهّرقُي وأ هلثم اف

 0 ٍلَّدلأ ُهْعَم 00707 ا كم كر م Ms Marron ورقم لى سسكس "يرفرف مع

1 
 سلف ‹ اهي ةاَيَحْلأ يناعمو ياهلا اهنِداَوَحَو ٌةَراَتْمُمْلا ٌنمَتلَأ امه امه 2

 وو فاتشيشالار تلا ف فلما و حلا ةد يف اَهِعْوَن ْنِم 500000

 اًصلاَخ اًناَيَب حْيِحَّصلأ دلل ءيج َكِلْذبَو « ةيرقبَعْلاَو مالالا ٌوُمّْسَو قابلا ينعم ئالا



 AY يعفارلأ قداص ىفطصم

 . اهم يفت سفت حش هلاك لون
 يف يل ةّساَسْلأ اَهُدقنت د اَمَّنِإَو ٠ ةَحاّيْلا ةَرطَعْلأ ةَدْرَوْلأ ُدَقْنَي ُدَقْنَي يذلا َوُه فنألا

 مْطَمْلاَو دلجْلاب ْنكلَلَو ١ بيرل ُحِيِحَص فن وَ : اراش نكي مل نإ رنا قانو بألا

 ْنِم ُهَءاَرَو اَمِب ٍلِصَمْمْلاَو بيكرتلأ اًذنَه ْيِف ثَبْنُملَأ بّصَّعْلأ حور يه يلا ةّساَحْلأ َكْلَت َنْود

 ُهْنَقَحَم ظْيِلَغ نحب ْنكَلَو َةَدْرَوْلا واي ْنَأ ٌعِيِطتْسَي . . . ْفنألآ اًدئَهَف « ْغاَمّدلا باَصْعَأ

 اني ءايشألا نم ءىش ُهَدْنِع ُةَدْرَوْلاَف ؛ ناك اأ اَسَح ْوَأ اَديِرَح وأ اًَجَح لَا امك الا

 هلك اڏدَه يف ملكتي ُبَمْذَيَو « للاب ْوُهْرَيو ٍقَتْوَرلأب عطشَيَو ةَمْوُعْتلاِب نصت تخ و يللا

 . ةَدْرَوْلا َنْيَلهَتِكَلَو « ةَدْرَوْل يف هلك اًذَعَو

 عم: رظاتلا الإ هب ُلقَتسَي الق اَهِماَرْجَأَو اهكالْفأَو ِءاَمّسلآ يف تخبل وه ُثخبتلا ناك َْتَمَو

 لو

5-2 
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 ِمِناَضَقُت رذ ْدَعِبَق كلَ نم ّصَقَن نإ 2 اًمِيِمَج ُدُحْلِعَو ُهيْوُكْسْلِتَو هني و هع هم هَعَم يذلا : E ُبكَرْمْل

 .رذج نب زوالا لق أ نكن و فو رعي ميت رت مت نو اقص نر

 هرمي 2 ِْيَلَع اَدْيِدَج ُهاَريِل رْعّشلآ نَع َدِعَتْبيَو ¢ ِهسْفَن بسن ْنِم ٰيِناَعَملأ َنْيبَو هب هيب ام م

نكللو ٠ هفت ُرعاَشلأ وه ٍرْعَشلآ دقات « قال وه ناكل - وَتاَهج لک نم
 ّمَنَأ عضو يف 

 . صم الر 2 ض رعب اّماَت اَسَقَتُم هيج هفت معاش اک : ْيَأ 3 َرَصْبَأَو نبأ ٍةَلاَحَو 2 ْئَنْوَأَ

 َرْعْشلآ نأ َكِنَلِإ ُلّيَخُي اَم َُنَأَرَق اذ كمل عيبا فلآ ةيآ ْنِم ٰىَرَت َكِلَذ ٍلْجَأ ْنِمَو

 فارق فيو وراس هذ يف لاح نيبو نا ك لسع اضع َكيَلَ هك نضر
 ْنِم َُباَصَأ امو « مالالا ِرذَق نم ميف َمَكَو اَمَو « ِةاَيَكْل َنِم ُرِعاّشلآ ُهَعَرْنا فِيَكَو « فاو
 ىَرت ام َكِيَلع ُدَْتلآ ُدرْوُب ةَلْمُجْلاِبَو  ءايشَألآَو ةَعيبَطلا طح نم هَل يأ امو ِناَْنإلآ يب

 ص

 آرم ْداَع دق باَصغَألاَو مدل رع ناك حت

3 3 3 

 َىِراَقلا ْمَلَعُي ْنَم ىَلِإ ةَجاَسْلآ دشا يف ويلا َحَبْضَأ ذق َلْيِمَجْلا َيِبرعْلآ اًنَرْعش ّنَِو الآ 1

 ِمماَقْنَأ يف اًيِرَس اج رم هجری ف ريتا س لإ صلخيو ديو قولي فيك
 ت

ad N 



 لَ هل ادلع ين مَآ هوَ . اًعْيِمَج ِهِسْفَن ْنِمَو هرعاش سمن ْنِم هب ْيَنأَيَو «هناَكْلْأَو

 َرّصق نق < را رك اا « هئاّرقِل دال اًهْيِطْمُي يتلا يه باَوصَو ٍدْيِرْسَت

 هبات يه ةئرخف ٍةَلِص نِ نيري ب الف « ويف لعلم هپ لص كَ علب ن نع اعم
 ةعبيطلل حرش ا ةا ْنِمَو « ةَّصقاَنلآ ٍةَحيَطلِل ٌلاَمَك ةيحاَ ْنِم َوُه يذلا ٍدقاَتلأ
 نف َماَقَتْسأ ام عب نيب يذلا يقل مانا نر كو مقود ره لَ ج ي ةيحات ْنِمَو « ةا

 . َّجيَوْعَأ اَمَو مالكا

 اَدنَعَو « ٍرِعاَّشلآ ِةَبِهْوَم يف خب | : نك ىلع موقت رغشلا فت يف نخ اقنرطَ
 'َكْبَسَو ُهَظاَمْلَا لوا وهو : منانا رك د نيف ُتْحَبْلاَو ؛ ُهَِداَوَحَو ُهَماَهْلِإَو ُهَسْفَن لوالي

 . اَعَم اَمهِف ُلَتَسَو ؛ َُتقْيِرَطَو

 نف رأل تيأر َنِفَوُم - مالكا مظَت : ْيَأ - رغّشلآب درمل ٠ رْغشلأ نه يف مالك مَ
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 فل سلا ةجَر ىلع ٌلاّيخالاَو « ريالا اذنه وه اَمَنِإ هلك ُحَنْلآَو « ريع ال سلا
 ام ياتو « سلا ىلإ اهو « ياعم رَ ريزو رن أ ازار

 الو « ناليخآ الو توات هن هيف ْمَقَي ال هجن ٰيف اًيوَنْسُم نم ميال انيك لک نم ِرْوُعّشْ

 املاك َيِعنرَطلا وقَسَتَو ّيَحْلآ بكت ميد نم ُرْغّشلآ نق ؛ ةاَرْكيْسأ الو فمع ولع لحب

 نف هل تت اذ نرمل رشا ؛ جزل ىلإ هنيا حيل يناسنإلا بلقلا لع وب عرق
 ِِظاَمْلَ رطب ُهاَرتَق « ٌيِناَسن | رف نياك ديا نو نب يدا را لات ام

 و

 نأ َنْيبَو اهب َسِيَل ةيبصَع ٍتاكَرَح م دب لب « َنِناَعَم ايف لم ال هنأكو ةغئاَسلأ ةلْيِمَجْل

 َةرْوُيَو ٍسْمّنلا ٍقاَمْعَأ نم كرير بطلاب َكَرْمْغَي ن الإ ْنْوُكَي اَمَف « ُلئاَح مّدلَأ یف َباَسْنَت
2 
 أ

 اهجَو هتقيقح 1 هني روش هنت ع . تحف كَ يَ نإ ام 0 ةحفن نم 0 م َكِيلَع

 سا

 اص ع

 . بقل ئم لِ ان را ام ريغ هدو كولا ملا اها

٤ . oa raceر ماهو 2070 8 ص  

 اذ اًيَح ُهَتْوُرِبَتَْي الف  ٌصاخلا جازم ْيِف ٌّيِبَرَعْلا ٍرْعّشلَأ رْمأ يف كلذ نْولَهَجَي َنْيذلاَو

 ُب ال امك « اَهَقفاَوُي ام اَهِيََلَتَو اهمكح ىلع ٍلْوْرْتلَآَو اَهِتاَعاَرُم ْنِم دب ال َصْياَصَحَو عابط

 52 نود هَظاَمْلَأ نولي « نالا تعاتص نيئاوقب َنولحُي مهار  ةلْيِوَج رمال كلَ هامش نم



 ۹۸۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 296 ي ورک لرش ت ةيِرْغشلآ اهيَقْيرَط ريغ لع هينا َنْوُلِسْريَو « الزام

 ٍةَضِبَقِب كبل ىلع عرق امنا یو َتْنَأَو هار لاذ ل رنا ٍضاَرْمَألَاَ

 قاعي رهط نأ مال ع نبل | ملأ اذلَه اش ذر . . ِرَجَحَب يَلَع قَد

 ئَوَلَبْلا وب ْتَمَع اَمَو ٍةَمَسْلمْلآ قرط ْنم ّجَوْعَ اَمَو للا رنا نم تابا اَمَو ٍبْيدَألَ قو ْنِم

 ام 5 1١

 لع

 ص
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 اَهُهْجَو حلس ةأرماك رش الم نم َةَديِصَقلا ك ثار ام اريك ٠ نزال دلل م

 هود ىَلَع َرْغشلا َفْرَص ال ءالْؤلَم ني + ُمظاَنلَأَو ر

 ‹ ةيوتلُملأ اَهِهْوُجُو ذ ىلع هَل ْتَفَنَتأ فيك ٌظاَمْلَألا ُهْفدَصُت لب <« ‹ اَهِف ُهُمِكْحُي الو ةّيسْفنل ةف

 يفعل رولا نم ْمُهَمالَك َنْوْبَسْحَيَو « اَعَم اَهِيَتَرِصاَب ْتَدَقَف َءاَيْمَع ةَساَيِس رانا و
 تح < ماعلا اده ٰيف لاقي ُداَكَي الق « 3 ةيناكآ يف ٍلْيِم فل َ يا ميف يب رزألا هتك

5 

 ةَياَهِن اللاب َّقَحْلَيَو 0 جرحي

 اهلك اًهْلَعْجَي ظ ا 3 سالا 8

 . نالا نم اَلاَحُم اَهَرَْكَأ وأ الك اَهَلَعْجَي ْيِناَعَمْلا ف اًداَسَف َءاَج ُتْيِدَحْلآَو « ةَعْئّصلأ

 ٍةَمِسالَفْلا ِةَقِرَس يف َكِلَذَك ْمُهَتِكَلَو « ٌةَمِساَلَف ْمُهَنَأ ٍرْخّشلا اَدنَع ُباَحْصَأ م مس

 مالا اهن ُرعّشلآ عَ مالَكلآ نم ظا ملأ يه ِرْعَسلأ ظاَمل نَا اوُمِلَعَلاوُمِلَعْوَكَو

 ةَلالَدلاب ىَنْعَمْلَأ ةي ةيِدَأَت ْىَلَع ِةَمِئاَقْلآ هَل ةَعَللأ ٍةَعيبَط غ ْنِم َكِلَذِب جرف اَعَم يم ليسوا

 ملك لَم , قزلار مغلو اللاب تلا يدو اهْنِم قرأ صاح ةَ ةَعيبط ىلإ اَهَدْحَو

 ءون الأ يف اَهسْزَجل مث ءوقَسُت نم اَهِعِضْوَمِل مث هر هيرب ْنِم اهاتْعَمِل ُبْلَْجُت ٍرْعَشلأ ْيِف

 زا امو ؛ رخل رثرضُلا هاف نف يرتنكلا اتر لَكِ لمي يذل ره هلع كلو

 . َيِنْذُح وأ يبعد : ُلْوْقَتُهمّلَكت اَهنَأَك يهو اِ ةَ َنِم ةَطْفلب مْيظَعْلا رِعاَّشلأ

 غلا وج نِ ةا ينال دب ال َكِلَدَك « ومش الآ دج نم راّهْزألل دب ال هلأ اَمَكَو

7 
 أ

1١ 

 ةَعاَنِص َةَيِناََبْلا ةَعاَنّصلا نأ َنْوُيَسْحَي ْدَقَو « ةَدْيِصَقْلا ِْناَعَم ةَعشأ وه اَمّنِإ َناَيبْلاَف « ةّئئايبْل Af 7 a ا مل 2 ر ےک ا دم
 E o ملم ارم ع E يار ف مّ سا هک ر ول رس م7572 لإ يك
 اًيشأ لْيمَجلا نايل نم نأ ٌرِكْنَن اَمَو « رْيبغتلا ةفدو رعشلا لاَمَج ىف اهل نأش ال ةفلكتم

 ت ر هيك صر ay f e 24 هر مرو س1 7 0 ر م 2 ا رس

 يف ةعالخلأو لّدلأو فرظلأ ٍةلزنَمك ةلرنَم ِةَيِلاَعْلا ٍةغالَبْلا ٍبْيِلاَسَأ ْنِم لزثت اهتكلو « ةفلكتم



 « مَلَقْلا يود 44

 تَرَ تم اهو ءةأزَمْلا يف بورا ةا ٍلاَمَج نم تسل نمل دله لإ
 . اًتابخأ ٍلْيِمَج ُرْيَ اع اَمِئاَد ٌلْيمَج َوُهَو - اَهِنْوُدب حصا نِتاَمْلا ٍلاَمَجْلا يف

 ف اًنايْحَأ نسخلا حور يِه الدم ٌةَعاَنِصَو « ةاّيحْلآ ٰيف نحل حُر يه ٌةَعاَبِص اته
 نفاق حالما لإ يلا رغشلا نِ اهيضاَوم يف يالا يارا امو ٠ “تاللا

 ىلإ ٍقْيشّرلَأ ظّللأ َدَعالَب لما َنْيَح = ّيَلإ ُليَخُب ام اًريثكَو « ّيَحْل ٍلاَمَجْلا نم اًهِعِضاَوَم

 لجو بشلل لَم نم مَا هم نأ « كبشلا مكشش رن يف ليج ينك بَ

 املاح نيسو ؛ ةع لَ وم ٍفطعو « يو وره بح نو بوق نأ
 َكِياَلْوَأ انباَحْصَأ رْغش يف ثأر اَذِإَف ؛ سالا قِيقَولَآ ٍقَسّنلَأ ادله ْنِم َرْئاَظَنَو ِهاَبْشَأ ىلإ

 ِبراّضلاَك ام امه نملك نإ .. . مرْجُحْلاَك طف بنيتي دََأ يراك ظفك نم ثأر
 نْوَكَت ام ا رْيثَكَف هي ةيفاَقلأ اَمأ ؛ وتر يبو جَو رَ ماڪ حمم نإ ا

 يِراَقْلا أر الإ ماما س . . اًمُكاَلُم اظْفَل مهرعش

 ةيقيسومل مئالُملأ ِنْرَوْلَ رابيخأ ْيِف نولس ةَيفاَقْلاَو ظْفّللا ٌراَيَيَخَأ َنْولمْهُي اّمُكَو

 اتك + رع يف ووتش الو ناعما نم يضيف مَا نازل نِ ل + مسؤل

 ِنْحّللأ ة دايك مالكا َنِم رول اَمّنِإَو « هاوس ف دري الو عضم يف دري ام يِاوقلا نم
 « ٍرْكِفْلا بّرَط نم ٍةَعانِص ىلإ سلا بّرَط نم ٍةَعانِص ٌةَقاَضِ نم دار : ٍِتْوّصلأ َْلَع

 نزد الإ ما ومعي ۷و رغشلا سلق نم يَ نؤكد ال كي لك وليه نيا

 وه ثِيَح ْنِم رسل ِنَع كلَ صني الق ارن يني ذك ىنا ذإ ؛ ِتعاَنِص ْيف ِنََِْيَطلا ئَوُفأ

 حرملآَو طنبلا نم هيف اهي اب ةو و اَلْيصْنتَو اًماَكْحِإ كا دا ايم ل ٠ تنم

 . يازخألا ني ياحي لا يني مادو تي يتب رغشلا ني كو ٠ لئلا

 Cru 3 مسا 0:

٤ 

 57 ار ٍمِيالَتْمْلا جنلاو قَنوُمْلا يول ِهِيطَن ْيِف يَ < نأ ُرِعاَّشل ( عطتني مل اذ

 « زاَجْمِإلآ ُراَرْسَأ » ِدْيِدَجْل انباتك ٰیغ لآ ءاش نإ هرکس ينال ٍبوُلْسألا َةَفَسْلَق ْيِف لوط مکا 7

 . ( ؛ يوفر ةايَح » باك يف « زاَجْعِإلآ ٍراَرْسَأ » ْنَع اتد ارفاو : ُثُْق )



 ٠ 044١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 اهُجِزاَمُت ةَعْبط ىلإ ةعنيَع َصْوْلُح سْفتلا لإ صلحت يتلا ةدْيَجْل َنِناَعَملَو ْيِوَيسْمْل
 ةَرفاَلأ ِةَمَِقْلآ ةيفاقلأَو ِةئيدَرلا ِةَمَحْوَتْسُمْلا ظاَقلألأَو ظِيلَمْلا َيِناَجْل رش 14 تَرَ

 ْملغأَف  ةَحْوْسْمَمْل ِةَدْيِعَبْلا ِتاَراَعِتْسالََو ةَبرطْضُمْل ةتوافتمل

 يجي امك « قل فَرَسَو د توما عي كلذ حت الأ ر النا

 2 ص

 وافي لَو يارا اهب لد هزت نف مل نأ ؛ ريالا ع نازک کیک

 هيف خلا طنب نكن ال باب كلذ « رغما ني اَهُعاَطقَْأ وأ هباَْسَأ لاصار ُُراَدْقِم ٌنْوُكَي
 هاه كيه lL يمس و اما م هئا هك كر
 يف تدروو ِرِجْمْمْلا يتق َدلآ اَهِْيكْرَت ْيِف ٍرِعاَّشلآ م حور ْتَرّوَص اَذِإ 1 هقِئاَقَد ُليِصْخَت الر

 ےہ ر

 راَسَأ نِ اقاوم م نکو ْتَّمَت نإ اًهُماَمَتَو ْتَّصَقَت ْنِإ اَهّضْقَت َفِرْعَو ّيِهلإلآ انام

 ناف « يفت مُون الإ يل لإ لیس ال ام ادو ؛ مالالا زانم ْنِم اهطقاَسَمَو ا

 هَ نب اهل حول رجالا زؤلا ةن دعت ذكو اضن اهشنب مل قوقل حانأا
 وُم عضوا ادله َنإَف « رؤألأ ِءارإب رولا عْضَو ْنِم رت اَمَكِهْيَلَع ْيوطْنَت ام كاَْذإو اهتز
 اَمْهَق « عاَمّْشلاَو يالا يف الإ رام ةت وك نأ نُ ِرصِْلا نازيم يف املك نرو هَ
 رتل 2 اًمهِيِف اّمَع ناي ِناَتَمِلَك اًضِيَأ اَمُهَّتكَْلَو < ِناَئْيِضُي ِناَرْوُن ةَلاَحْلأ هذه ْيِف

 قالو

 فاك ٌةَيِرْغِش ور هَل تاك ْنَم الإ هب طْبِحُب الو دل عسي ال َرعاَّشلآ نإ : الف اده

 ءايشألا يف هَقْلَحَو لاَمَجْلأ ِكاَرذإل َةّيِحْوُر ىَرُف َكاَنه نق ؛ ِهِراَدْقِم ىلع يبت وَأ اهنْزَو يف
 ٍرْعَشلآ رس ب يه هلص ركفلاب ٍبِياَوَعْلا ةَاصِل ئَرْخُأ ىَوُقَو « م ُحْوُرَو ِرْعّملآ ُحْوُرَوُه اَمْلَخ

 بَل ِةَعلاَبُمْلا َلْيرْحَت َةَرِعاَّشلا َسْفَتلآ جلاس ام ٍلْيِوْحَمِل َكْلِتَو هذه َرَْغ ىَوُقَو « مف وسو

 ؛ راش ربع نِ عاش حور اتم اهل ىلا ِهَِم ٍعوُمجَِيَ وك ةف رشا

 “لأ ِرْئداَقَمْلا ٍتْواَمَت نم ْنْوُكَي ام ره رهف الغ ةرعاش زر نِ ځلا ذل ٍذلَم عي ُراَمْمَت اَم اھا

 هلع نوت يتلا اهتانأ بیو و ٍصفنلاب أَو و ل اراش مخی و تخوف ا



 « ملقلا يَحَو» 4۲

 . هترؤص ريغ ةرؤصب و بف هل َدَّسَجَن الإ یم لطم وب رمي ال ٍدْيِلوتلآ ٌراهج ره صلاح ٌنِبَصَع ڙاهج

 رس ُهُريَغ ال َوُهَو « بدألآ يف ف غلا رس F تلاَقَم ْيِف َكِلَذ ىلع مالك اَِيَقؤَتْسَأ دقو

 يحال نم ةئرَقلا ةئرئشلا حزؤلاب اقكارذِإ عاملا ةيمزم دقت يف يترا لما
 « ٍلاَمَجْلا يف اَهراَآ لمنو « انف ماهلإلا داعم ءَيَكاَو ٠ اهنريِصَب نإ ذامتلاَو « اهساسخإ
 2 لا لَ اًهتَرُْ نيَو «٠ ٍريِمَتلاَو مْهَمْلآَو نحل يف ةئقيسْومْل اًهتحبرط ربدتو
 اَهِفِطاَرَع يف ليوا هر ةفِرْعَمَو ٠ احلا يللا ف تام قرأ نب

 3 . هغ اب ريك ةقيقحلاو ءم ام ىف أ ةف ُلَعْجَي اليوخت ةئْئطلآَو ةئزاسنإلا

 : يأ « ٍضاَرْغَألا يف ِثخبلاب الإ َكِلَذ ىلإ دال هني َسَِلَو ؛ ٌءْيَش ُهَعَمَو ِءْيَش لك

 فيكَ همر ٍلاَوْحَأَو هشْيَع رْوُمَأ نم اهب هلص اًمَو ُعاَّشلأ اَهْيَف مُظَن يل « عيِضاَرَملأ »

 يف هِرْيَغ رغش نم هٌرعش ُعَقَب لزاما يأ يف مَن ٠ بأ امو ايجات وو ديت م اهلا

 ‹ اًهمالآو اًهَحاَرْفَأِلُهْعاَسّتأَو « اًهِلئاَسَمَو ةاّيَحْلا ىلإ ُةيِفَسْلفْلا هُنَرظَ مث ٠ اَِبادآَو هَل حيات

 سۆفت يف غلبي يذلا بّرضَتُملا ٍفاَجّرلَأ َيِناَسْنإلأ ٍرَْبْلا اَذلَه ْيِف 55 جارنا َةَرْفو
 RE . عقتسفلاك نوب نأ اهضنب نو يز ايقألاَك نوَ نأ ارسلا ٍضْعَب

 اهم بيلا مهل مستو « ةع ِةَسْمَللاَو ةَسْمَهل اهتم ةّيِلَج ىلع ٌفاَرْشإلآَو « ٍةَعْيبَطل يح

 ةيرُْشلا حور ّعَم ناك اإ لإ ! ِمِنِظَمْلا ِدقالل ُقِسْوَتْسَي ال هلك الهو ؟ َةَطْحّللَاَو ةءاَمئإلآ

 باْسأل اًمكهُم « اًَمِذِخآَمِب اًريِصَب , هتل يف ِءاَرَعُشلَأ راثآب اطْيِحُم ٠ اهب ّصتخأ يتلا
 ھل

 بألا ووفر ولر تلا عح زب ةر كل رت ١ اًهَنَْب هنر َراَوُمْلَ

52 

 نف وهف نف هتم إو جنش نم ناك اذِإَو ق رهف ف هئم ناک اَذِإَو رانا رشت لع َوُهَف « لع رْعشلأ لق ناک ادار
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 یف یں ج
 ۹۳ يعفارلآ قداص ىفطصم ینو ن ك١

 ملا باَسِ ئَرأف - ِءاَرهّزلِ ُهمبْعَأَس اَمْبِف رك انأَو  ْيِدَي يف ْملقْلا اًذَم ّنآلآ لأن

 مث « قدتنت مث « ريركنت مث « البلف حرش « ناجا نول ين اًرنخ اًعاَلْصأ

 عدل ٌرَمْحَكلآ نول اذه َّنَأ ىلإ َلْيُخ ْدَقَو . حاج نِ ةر بصف هاك موس ةا

 ْيِنَمَسَوَف ؟ ماهل اذنه ّيِ ذ هلأ يكف , يمتَص يذلا ةطلَع تأ اإ : دوسألل وقي

 رجلا هكرذأو ٠ اخاف كيو اعلا نست مف « بنكرتو ج نولو نح نِ مسيل اذنه

 يم كريو « ةتسكلا دغ ةجلاك يب كلب هذ نول وْ ىلع َلحَدَو يم مه
 علب نيج ريل قو ام نسخ يف اهب مب نه يأ اك تاك نأ ! لاجل ني علا ةر

 ًاطخُأ كبو مناّصلا ُهَطْلَع تن كيف اَمَنِإ : در وسلا لومي ؟ َمَْصَي نأ ُنكْنُي ام ًاَوْسَأ كف

 اَظيِلَع َتْدِجَو « يِ َرَدَق ام َلْثِم َكَل َرَدَق الو « يم نَرَو ناك ام كني نر ْمَلَف ٠ ّنَمْلأ ةهج

 اَمَو « َدَوْسَأ ْنُكَت ملو رم تْنُكَو « لولا ىلإ نكت ملو ٍضْرَمْلا ىلإ َتْنُكَو ٠ ِدْوُدَْم ريَ
 15 ٍةَعاَس يف الإ لولا اده َكَعَتَّص َكاَرَأ اَمَو « ِقْوّدلآ َرْيغَتُم « نحل َدِساَف الإ كار مت ام هل ےک

 . وِطْلْعَو ِلَمَع نيب ْتَعَمَجَف « ِعِلَمَعَوِوبأَ َنْيَب تَجَراَمَق ٬ هي ارو سف َنْيَب ْتَبَراَق

0 
o 

 وأ هپ ُكِتسُم َوُه ات ةهج نف ٌئِطْخُم اَمُهالِكَو « اَمُهْنِم ُتْكَردَأ امف ن نْيَتوّللا قطنَم كلذ

 « داوس و أ خش تح نف تسب ةا ذإ « اموات نب قيقا رين رک

 اَمُهْنم هنآ اَهّنَأِل « ام ٌةَمْسق اَمِهْيَلَع ْمسَقْنت : الق < « اًعْيِمَج اًمهفالبمال اًعْيِمَج اًمهينْنَأ ٰيف يه

 طلاع ؛ هل تفضي ال او انب ره يآ ن لإ اتم حر 5 امو ٠ اهني

 هيأ نم ُهَرَطَع َفِرعَت نأ كال مَأ نم ةَرطَش ترت نل : هربا نم
 ايحْلأ امهب ُلِدَتعَت ِنْيلْفط ُهَلَعْجَبَف اًدحاَو الْفط ْمِسْفَي نأ عْيِطتْسَب ْنَم اهلك ضرألا يف

 ا یا أ َقلاَخْل ام َدجَت ْنَل َكّنِإ ؟ ةّدِحاَو يفد نم ِنْيَحْوُر اتهمت

 َناَثلَآَو 2 انيس نوفي ال مهال ءْيَش لك نوفي ٍلْوُقُعْل ْنِِهاَذ نم ٌمْوَق ئلْوألآ : : نيتفئاط

er 

 . ۱۹۲۵ َةئَس « ِءاَرْهّزلأ ةلجَم (٭)



 اولي نأ نوري ام يالا ب مو لحل نم هَل فرغت اندلع ٍلْوَقُعْلآ ةَرياَبَج نم ٌمْوَق

 اًمْوُرَواَج ْنِإ نَا ِءالُؤَه َّنَظَف « َقْئاَمَحْلا َنْوُرِواَجُي ال سالا ناك ْذِإ « سائلا ْىَلَع هب

 الأ : اَمُهُدَحَأ ؛ ِناَفَرَط ِنْوْتُجْلِلَو . ٌيِناَْنإلآ ٍلْقَمْلا قزف ٍةَمَبَط ىلإ اَوُجَرَح اَهْيلَع اَوَدَعَو

 اَدَمَو َكِلَذ َكِلَدَف « ٍلقاَعْلا نَع سالا َلِقَْي الأ : ُرَخآلآَو « سائلا نَع ْنْوْئْجَمْلا لقي

 لكف «٠ ةّيهنلإ ةَ ْوْجْحَم ىلع وطن ٍقلَحْلآ ةف نم ةَرَمْضُم اَمُهِْم لَك سَر يف ناك اذنه

 لوم أ[ ارسلا يود ْنِم هال ةَعيبَّطلَأ َقْوَف اًمُهْنِم لكَ « ٌءاَّسَي ام ِقْلَحْلآ ْيِف ديزي اَمُهْنِم

 ظ . ايتان نِ مُهَدنِع ىم ال مث « اَهِاََح نِ اند نست ال تل
 ري مهنا ِءالْؤَْم ٍلوُقْعْلا ةَرياَبَج نم ْيِنُكِحْضُي

 جحا هَتوُدقَتَْي اَوُناَك َكِلَذ لَكَ < ٌيَأَر ْمُهَل َكِلَّذ لكَ « اًداَبْعِتْسَأ اًرْوَطَو « َةَقاَرْ اَنْيِحَو
 م وو

 هِيَ اًوُسَلَجَو « َرْضم ىلإ ُفَرَصَتْمْلا ٌيِدنهْلأ ُرِعاَّشلآ ُرْوْعغاَط َءاَج اَعَلَف « ليل َُنْوُدْشَيَو
 ا

 3 اَعاَريخأ ةَراَتَو 4 ّمَداَع آم َنْيَدَلأ نو ن
 ر

 ع

 رس

 ‹ ةّيهلإلا ةتفيقَح مهْيَلَع تَرَ اَمْنأَكَو « بعم ف اَوُناَك اَمنأك َنْوُمَلَكَتَي اجرح « ُةْوُعِمَسَو

 « ِضزألا نب م هَنْوُفِرْعَي الق ٠ ٌلجَرلأ يق هيف َسّلَج يذلا ِناَكَمْلا ِنَع ايْنُدلآ ِهِذَم ْتَعَصنأ اَمّنََكَو

 ْنَع اَوُق رص ْمُهاَرَأ اَمَو « اَهِبَلِإ اوُنَكَسَو اَهَل اووف ْدَق َةَيْشَع يف اؤئاک لب ٠ مَلَعْلآ اَذنَم ْنِم الو

 ْمُهَسْمْنَأ َنْوُفِرْعَي ْمُهَو « ٌفْوُسَلَيق ٌرِعاَش َرْ رفا كلو « منع ُْوُنوفُم تقر الو هلو

 اًذِإَو ٠ مئاَعْلآ ِناَهْرْبْلا َنِم ٍةَعِراَمْلا َةَطَسْفَّسلآ عقْوَم هلم 0 « وِئاَرآَو هتک ٍصْوِصْل نم

 اهب رزه َنِم َن نأ يف ُرباَكت ال اَهَتكْلَلَو « ِلاَرمْلآ َرْوُسُن اَهَسْفن ا

 ر 5 27 017 8 5 2 و سا ر
 ez ا ةا و لا ُهْوُسَمَل مه لب 0 م هاب ال وو اط 2

 8 ولل هحيصف مهحصفو .. . ْلَب « ْمُهَسَمْل هَ 1 ‹ روغ مهبرص

 ا 9 فتلك يووم 2
 : ءاَمْوَّشلأ ِمْجَو ْيِف غاَبْضألآ ٠ دبع لقتل قلت 6 7 َرِهظَأَو هنأ ٰيعذملا جاجزلل أ | © 0

 . يه اَهِهْجَو ْيِفَق ١ شاملا ٌحْوُر اَهعاَبْصَأَو اَهناَمْدَأ ٰيِف ت ناک نِ هنأ يرد الَو ُمئَصنَت ُبَهْذَت

 . طئاَحْلا َتْعَم
 و ر مع سا ح 2 ا ا و Eo oe و م

 ةَرباَبج نوكَي فيك ئرأل ةقْيَقَحْلأ هذنه هيف سمتلأ رؤغاط ْنع اُبتك ام لك تأَرَق ذقل
 اذ 6 داتْس 1 ُكَهَتْنتَو للعلا حاَرْنتو ٌريِذاَعَمْل مه فشن ّنْيَح لوُقْعْل 0 2



 الإ اَندْنِع ْمِهَرْخُي ْمَّلَف « حلا اًدئَم لإ َنْوُفصَي الو « ةَقْيقَحْلآ هذه الإ َنْوُّسِحُي ال ُهْوبَتَك ام

 هاَْفَرَعَو « ْمُهَل امد ُهَنَأَرَق ٍفْرْسَلتَملا ٍرِعاَّشلا ىلع هپ اون ام ٌلُكَف َمَرَج ال « ُفْضَوْلآ اًدنَم

 دمو « ْمِهِرْمَأ ْنِم رص هرم ْنِم , ازقطخأ ات لك « مهل همه ذأ « مهني اذ

 افرع مق ٠ اَيْنُدلآ ةف نم ُهُمَدَ ادو «ومَدَق دنع اًنُدل هذه ةف ع یھت اَمّنأَك َناَسْنإ هْوَلَعَج

 قَوْمِ نارو مهس طاطا اًساَيِق ْلَب «٠ يَ عازار وُ وفشل سايق كيك نب
 هو ےک 3

 يالا ٰيف رع وتي لاري الً هدفت يِف لوطي لار ال َعْوُدخَمْلآ دَلَمُمْلآ َلُجَرلأ ناق « مهرطخ

 ةيئاَسْنإلا ٍلْوْصألا هذه ني ٍلْصَأب ذأ هيمزب ىح « اًفاَسِتْعَأ ملعْلا قرط ُفِسَتْحيَو ُهاَرَب يذلا

 « فشق ني يبو ۽ غَ نم لهسْتيَو ۽ لوط نم صافي مْ ره ات ٠ القي يل

 ْنم ُداَقْنَيَو < « ويأَرب ُنِعْذُيَو ءهسْفَت يف م اسو « لَبَجْلأ َلَع ناك نأ َدْعَب ةَدْهَوْلأ ىلإ ُطَحْنَيَ
 :ر دزنا للابن قل قلبن دقو خب هيو « باي ال ُثْيَح نمو بأي ت و

 ّلُك ْىَلَع وهو « ٌرْصَقَيَو ُلْوطَي اَ اَهْيَلَع ب بك َوُهَو « ٌةرْرْصلَأَ لبن نف مم رم ب

 . رب فرش ةقيفَحل ملظُم فيس مان لاو
 ع ذإ « ةماعلا ٍتالخأ يف ِةَمْيَشلآ َكَليَك لوما ِةَرباَبَج نِم اده رت الأ َتْنأَو
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 ٍنالُف نم ْمِهِرْوُدَص ْيِف او « اَعَبَب اًوُنْوَكَي ن الإ اتیا دول ال
 لجل مم مول همه وت الم : يمت الب نو 5 ٍقْيقْحَت الب نومي مَ « نالُفَر و Sf or 2 5 و همم 2 . 9

 ری

 ص

 ىلإ م َمهِئاَرآ ْنَح لوزا « هقئاقَح قا هل ميما ن هب اَوُعَمَتْجَأ اإ - 7
 حل

 اَنَنَداَسَو اًنَءاَملَع أو ْوُنْوَكَي نَا الإ نوب فنا لوم لزا د 3 يق نم ذم دق

 ىلع انب اَوُمُجْهَيَو و ها طخاسم نف اتخذ يأ اغ ل دو نداق اوريو اوقف اوصل
u f 2 َه 

 امل وإنت المو اق الإ وأ نف م نإ - ٍهَيِصاَعَم اَنْوُبكْرُيَو ِهمِراَحَم و سو ياسا سوس <

 ْنم ُلَّوَحَتي ام الإ اهِمَيِلْعَتو اًهتَحْيِصَن يف ةَمألِل نيكي اَمَو « اَيْنُدلَ ِءاَمَكَح ىلإ اَوُسْيِقَو مم ملأ

 َنْيِدِحْلُمَو َةَرَجَفَو ااف عقال يف اوُرْيِصَي نأ ىلإ بنكلاَو ٍفُْحّصلآ ْيِف ٍلَمْجَو ٍتاَمِلَك

 نم مهب يصل نو نِف صقاتلا مْ حات نم مهنف اصلا ؛ نيدو يرجو



 ؛ مَلَقْلآ يو » ۹۹7

 ألا ىلع اهب َنْوْيْجَي يتلا ئربكلا ةَبيِصْمْلا ِنْرَو يف اَعَم ِناَناَمَو « ٍدِساَقْلا ٍقْلُحْلآ ةبحاَ

 . َنْوُمْعْرَي امف اَهِْيِدْجَتَو « َنْوُلَمْعَياَمْيف اهميه

 ىَلَع اإ ْمُهَرْمَأ عصا تشو « ةَرياَبَج وأ راكد وأ ةفسالَف نم ِءاَلْؤَم يف طق غنا مَ

 . اَهَدْحَو ِةَيِراَمْلا ىلع ُهَتيِرَسَأ كو « ِدَسَألآ ةي نم م ّرهْلا نأ فرعا ْينإَف ءوّقَح

 دوت ؛ يمص وأ نشو اهل كسي ال وعو « ةت نش مب مهو ٠ نزلت
 مهب نطل هب د ام الإ َنْوُنَمْحَياَلَو ؛ ِةَمَهَّتُم ةَرْكِف وأ « ةَرْؤُذسَم ةفآ وأ « يس ةَعذب ىلإ الإ

 ٍلْغمْل انب م وَما أ ملعب اَهقاَحْلإَو ِةلِفاَحلآ قالخألا ِنْيدْنَت نم ؛ هِي َيَأَولَأَو

 ْنم َسِيَلَو ؛ بطلا كيد نَلَع ْمُكْحَي ناك امك كلا ادله لع ْمكَْي اْنِحّص اجا

 اه اَهَق ْلَوَحَتَت ْمَلَو ٽکَسْمَسا يه ْنِإَف « ٍقاَلْخَألا ليوځت ر ده هج ني الإ ادله إي

 كلي بزع م« لالفيشالا بحت اي بزَح ندب لو « آجلا لكم حالا ضع

 . ٍراَمْعِتْسالا برك

 َهْوُمجْلا الو « َمُدَقَتلَو َرْغأَتآ الو « دْيِدَجْلاَو َمِيَِقْل سيل ْمُهَتنَبو اَنَتيَب يدل

 « ْمُهَصَمْنَو َو اَئَلاَمَكَو « ويف ْمُهَداَحْلِإَو ايدو « اهْنِم ْمُهَدّدَجَتو انقالخأ كلو ؛ َلُؤَحَلَو

 . ةد ام دب ال لبحلا يات ماتو اذكدم ام اتما ٠ مُون اقرت

 هتَرمُح ٍلاَمَج ْيف ديل الإ َكِلَدَك له ام دَوسألآ رش یر ت يلق نإ رنا لاو
 يف اًرْوُصْسَم يهب اڏٳ ريح ُوَّشلَآَو ؛ ةَّصاَخ دارلآ نم م الإ ایات ال ةَعْمَل اهَبس کیو ٠ اَهَقْيرَبَو

 داوّسلآب ساب ا : اَنْلُ « ٍءاَلْؤَم لمعلا ِةَرباَبَجِ ك ا تو ا ؛ رواج هکر هيض

 . َءاَرْمَح هتمکح ْتَناَك إنا
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 امرؤ مقي ال : رْيِطَمْلا مولي اسلا رش َرْوّرُم رضه رم « ٍدْنهْل ُرِعاَش ادله ُرْوْهاَط
 م

e 
 حدقنتو ؛ : + لك راكم , یاو ميت ابو, يوفستو يعتق اکی بولا ل
 ت

 اسلا اه رج ذكي ام بجو رخشلا لالا نه اهل اذ اهلا بخشلا نن

 . هرم َءاَمْلآ ُرِطْمُتَو هرم ي َعاَعْشلأ لسزُت اََنْوَريَف سال ةرجغم

 ذك : هِهْجَول َجْرْخَي نأ لبق هْيِصْرَأ ْتْلُقَو « ئيِناطِيَش هَل ُتْذَقْنَأ يو َرْوُغاَط قلا ل

 ٍضْرَأ ْنِم هدب لأ نضر اق ؛ نان هئو ١ ين لجل الم نأ تفل

 ْتلبُج ام ُبْيِكْرَت هلو ٠ « مْ هنأ ؛ ةعبيط نرل بلغ ةع امه ٠ ‹ ٌقْوْلْخَم هلک

 م راقم يف ٌةؤاَمَس . كّلَمْلأ ٍءاَمْلُعَك ٌيِواَمَس نأ َرْيَغ < ٌيِراَمَس ُدّنََو ؛ ةئيطلا ريع ٌةئيِط هَل

 2 وَ
 3 رغاش هنو ؛

Eلكل ام كلذ نِ هل جار كنم « ةتاطبش لاد لإ بمذاق . .. ٍرْبِحَو ٍمَلَقَو باكو ع  

 ْىلَع همالکب یني ها مث « يأ صاح أ كار ير ني اع تفرع املأ دارا

 عدو « هبل ْىَلَع سجي سجي ام ذُو ؛ وب ٌمُلَكتم وه ام ٍةَهج ىلع ال « ويف ركفم َوُه ام ةهج

 نأ كفا . . . « فضلا نيزذنم ١ زم َكاَوْخإب ن ينس ادله ّنِإَف ؛ هناَسِل يف ْيِرْجَي ام

 ئرخأ لباس هل هم لوح نم ياعم نأ ريع ٠ امل لوح نم لیا يه د یک لک

 . اَهِيَلَع باَوَجب قطني الو اَهْيَلَع ٍباَوَج لک يف رك

2 2 2 

 َدلَه ُرْوُهاَط طبه اک : لاق َرْوُغاَط نايس َىِنَدَح : لاق عوج َدْعَب یناطيش نحف

 ا َنْيوْفَت « كام ينو انه نأ : لَكُم يلا يف ةر رق دال
 ملال ريم 7 2 مث ٠ ُمِيِلاَقَألآ كب فِلَتْخَتَو َنْيفلَتْخَت كو « وجب َّنْي 0 و ج وجب نيت

 5-5 ل ےس و
 اَهضاَرْعَأ زال ر راكفألاب ريع هت « ٌءِزاَتَمْلاَو راكْفَألا ممألاب ری ت مث رمال 0

2 

 ١ 1977 ةَ « يع قيسألا غالبا » 2(



 « ملقلا ْيَحَو» ۹4۸
 اَمِيِف ىَحلاَو لطاجلا اَمنِإَو ¢ ةيناسنإلا قئاقحلا اًهْضاَرْعَأَو اهحلا همب ريغتت مك 2 اهَحلاَصَمَو سو. ا * لا اسك 2 CT arr 7 2 ما 2 4 7 مار

 هذه ْتَحَبْصَأ ْىَبَح هيض لك ىلع تاتا ي َتَبَلَغ ذَا ؛ ُريذَتسَت أ َنِئاَمَحْلآ هذه ُلَْتْسَت
  2 1 2 rیف اَهَلَو 8 ف 3 24 ت +0 000 4

 يف ةداّيس بزغلآ ْيِن يش ة ُءاَخإلاف ¢ تا رَمعتسُم اهلَو تو ف اَهَل ل هيفارغج ةّيياسنإلا قئاقحلا

 ماع ٍُّ ماو أل هوك  ES 0ساء 2 0

 يف ةّيحتلاَو 3 َةَكلْمَمل ٌداَبْعِتْس ةكلمم ٰيف ةّيرَحْلاَو 3 4 ٌاَيَتْمَأ د لاه ةو ٌواَسَمْلاَو 34 قرشلا

 صو لس لل سر

 چ تفل لول $ ٠ ناگ يف لاكي ناگ يف قابلا ١ عضو يف هَمْفَص عض

 ناكا لي نك 14y] 114 : نانيآلا /دوه ةروس 113 4 ممم كلل بر مَ نم الإ

 1 نمُدلا ةهج ٠ مهنف ريع نو ريت مل يلا ةَدِحاَولا ةهجلآ َّنِم الإ ىَلغألا حزؤلاب

 ةيناسنإلا مج 2 ضب يف ْمُهْضْعَب سال َعِماَطَم بسال 5 ويف مال ز رجا الو اََّلْمَأ عزب رغ ال ةا هال ملال رمزا لق لك ل لق لك بن كلب يه مالالا نارخألاو يجولار لا نب الإ ثي ال يلو ركح الد ةونأ يف تخت ال
 يف مُهَو ِةَياَهِن اهالي الا « انذلا ين ْمُهَو اَينذلأ َنِم ادرج « اًهُرقتسُم م لإ ميل
 ءاًدلاک ُنْوُكَيَو « ةَعْلطَتُمْلا ٍتاَوهشلأ ثنو : هي ِءالَب يف م ام ركي ماع ءب نکي مك نو ۽ ياهلا

 اًهَدْنِع ِباَسِحْلآَو اَهْبَلِ ِرْيِصَمْلَاَو ٌمتَهَج منهج نم ناّيِذَالأ فص ر ٌيِناَسْنِإلَ سنجاب سل
2 

 اَلَو « اَهِماَرَحَو الح ن تاکو يف يه ال نشت قب ت ال تح ٠ اهي رشا لع ءازجلاو
 نر ات قم أ ل يلا لك رو اإ یش و ل

 شي قن e ل بَ ٌءاَملأ ُتْحْلآَ كاد اَلَو اَدَم نكي مل نق < اذ سزا لع نف دجال

 زالو بولا ی ةا ر / الإ كلاَمَمْلأ َنْوُكَن الو « ُلَوُد الو هس ةَساَيِس الو خالس الر
 ت

07 

 : ةرتلكنإل ٌرِصم لوقت نحو « ةَدحاَوْلأَ لكلا س اَم ةَمْحللاَر ةكباشلا نم

 هج لک نب درذعت ةر ن ل لا رغ اخ لک لتا نک .! ْيّمَع

 مولا غرم « شاب ةدزذخم هيلا ٠ ةعنيطلاب ادذذخم ردا َنوكي ذآ لَو ٠ « ٍرْعْسلأب

 . مولا ربع قرط نم... . ملحْلاب ةظقيلا لصتتل ضزألا َنِم

 أ ليمن كَ لُك : َلاَقَو ُدْوُهاَط سآقبآ مف ...: َرْوُصاَط ناب تات
 ؛ نكي اَماَمهْدَحأ : ٍناَينَم لل ؛ نما ذأ نكن لمألا يف ةئكلَو « ٍليرتنمْلاَ

 ُب ال اَدنَمَو « ّيِهنلإلا ماقتل 1 ُبناَج هلال « ام هَل دب هب ل َكِلَذ ٠ دركي نأ سخي ام نَا



 444 يعفارلآ قداص ىفطصم

 نم اَذلَهَو 2 لَك الو لمَ يل عبط يك 5 ينل ٍلاَيَحْلأ ُبِناَجدَّنأِل ئم 2

 ةّيهلإ كرش ُدْوُجْوْلا نكي نأ مام أ مال ان ! يآ يآ . ُلَمْمَي الو ملكتي يذلا رئّشلا
 ىلإ ةقاضإلاب ُهَنِكْمُم ِتالْيِحَتْسُمْلا لَك نإ ْيِرْمَعَلَو 003 َنبَي تامار اضرب ياَمْن

 . لْيِحَتْسُمْلا اذه

sce َتْيَب اَهَلَعْجَي اَم اًهِيف َلْوََيَو َةَدْرَوْلا فِصَي نأ وْيَلَع ٌرِعاَش ُهّنأ هل رطح ْذِإ ُرْوْعاَط مت مئ 

 ةَرِطَع ٌةَرضاَن اهب نأ َكِلَذ لبق ةَعْيَطلآ ىَلَع ْنِكنَلَو . مَنْ هَل ةا بات يف رغ

 ا ا

 . ٍلُكشَو ِنْوَلَو ةَحئاَرِب اَهِرْيَغ ْنِم زيت ت ةليِمَج

 دوم ةد ٌةَديَس هَل ْتَمَدَق ةرِاَحلا هزم ىلإ دلت نب ئهتنا الو : هنا لا
 ؛ بذا ِءاَمْلآ َيِناَعَم نِ َراَمْزَلا هذ نإ : هسفت يف لاق اا هدمت يه ايي « ٍرهّزل
 َوُهَو حمل ِءاَمْلآ ْيِناَعَم نْوُكَ ْنَمِلَق َماَعْلآ مالَسلآَو ٌماَعْلآ ٌبُحْلآ َءاَرَو اَئِماَهْوَأ يف اتقلطنآ اذ
 يريلكإلا ُلْوُطْسلآ هراز ْنِمَو ضرَألا عابر ةا

 يتو رصف ين وغارت :.آ الو : َلاَق َرْوُعاَط ناطَْش َيِثَدَح : َلاَق يِناَطِيَش ینتدح

 اراش ت أ هلم موج ال: لاَق « وتَساَفَتَو ر هشقنو رائد أ نح ثم يف رو كي
 . ص

 ْعَبطَي َرِعاَّشلآ اذنه أ تْبِسَح اإ ِةئراَقُمْلا نع دعب لف ُهتْأَطْخَأ ْنِإَو « ٌمْيدْفَتلآ طخ اَمَ

 ْىنَْيَلَو « ةّصق باتك أ ومع رقد نأ رغش نارد لك نم وحس نزم فضي ألا هن

 و N ِءامَّسْلَأ مؤُيْع َةَلِصَتْمْلأ ْيناَغَأ يف ُهَمَفَسْلَ ُبْعَّشلآ اده عدن فيك َفِرْعَأِل برع فرع

 ووم

 عش اَهْنراَوتي يل ةَدِلاَحْلا ةقيقَحْلل ةَمَجْرَت َنْوُكَي ْنَأ ُنكْمُي اَم ٍرَهْظََو ٍنَسْحَأ مكتمل

 َقَلْخُي نأ ئِفْكَي الو « ِدْوُجْوْلا ِف ِناَسْنإلآ ٌةَرْكِفَو « ِناَسْنِإلا يف ِدْوُجْوْلا ٌةَرْكف ُرْعّشلآ

 ؛ ا نام ني رخ رم قلي نأ د ل لب  ٍمَدَو ٍمْحَل ْنِم ةَدجاَو هرم ُناَسْنإلأ اَ
 اَكْنَأ ُقْلْخَي هن HEE ْمَل نإ « َةَلِماَك ةا دبي دعاس : ْمَجْعَأ اناَوْيَح جرح إو

 يل ا ةا ُتَسْحَأ ر  ةقفوملأ اهتسايسو َةَيِلاَعْلآ اََباَدَو َةدِلاَكْلأ اهَبَمْكَحَو َةَلْيِمَجْلَ

 ولج نسا ءال رود نم اهل جرو دن ةرئلكإ ن يأ ٠ ٍديِساَنلاَو ياَعالاباَلإ



ene؛ مَلَقْلأ ير »  

0 
 قيرط ْنَع َساّنلأ بطاح هللا نإ » : َةَّرَم ُتْلُق َنْيَح انش ثلك دق ؛ ئَّرخ |-

 "7 قبس
 حاطب نيج ئتح « هشت هسفن يف ئَقْيِسْوُم وه ميش لكف ۽ قيس زل ٍقْيِرَط ْنَع ْمَحَن

 َحْهاَضَتَو ٍصاّصّرل َرْيِزَأَو لباتقل هلآ ٌيوَدَو ةَحِلْس الآ َةَلَصْلَص َّنِإَف « اًضْعَي اًَضْعَب ْمُهْضْعَي عب حذو سالا
02 

 و 8

 . ممالا تازانجل . . . ( هاقيسومو ١ ةتردق تلج ذأ ُهَدَعَأ سل َكِلذ لك  دْوُنَجْل هلآ تاّراَتَجمل اقسم 1 ترد تلج هللأ دَعَا ل كلذ لك ۔ د وتحل

 َلْضاَفْلآ َداَتْسَألآ ُرْوْغاَط ىر اًجَلَو : لاق َرْوْغاَط ناطْبَش َِنتَدَح : لاق ْيِناَطْيَش ْيننَدَح 2 م ع

 لإ « َةَماَرْكَو ابو مَعَ : : لاَ هترضاَحُم ِءاَمْلِإ ىلإ ُنَعَد لأ يه هو - ةّيِرَصمْلأ ٍةَعِماَجْلأ ٌرْيِدُم

 لل ُهدْعي ديت كلف يه الإ يلم اًيِناَحْوُر اًرِعاَش ُةَمِماَجْلأ هذه َوُعْدَ ن ٍلَْعْلآ يف ذا

 ف ْيِنرِواَجُت ْتَناَك يل ةا َةَرّذلَأ كلت الإ هي رع هيا هنأ بأ ت5 هيز ب

 اَدنَه اَنِرْضَع يف ْتَقلْخ اَنَلْوَح ْتَناَك يتلا ِناَمّنلآ ِتاَرَدلا نأ ْوَلَف . ِةَيِلَرألآ يللا ٍةَِيِط
 5 59 8 يور

 . ّيداَملآ رضا ادله ي راو هنأ / اصر اار نك اَنكَل َةَيفَسْلَمْلآ ممل نع ْتْعّرَوتَو

 هذله يلع صغ ُدَقَل ... قات 5 ا ب صملأ زا ةماعلا ئهابت < هللا نو

 : CGاک يح E n 1 ةَعماَجْلأ يف بادآلآ ذاَتْسأ َد
CT ML 38 ا 

x 0 
3 e 

0 1 1 

 ٍهذْنَم ْنِم ةكئالَملأ ّعَمْسَأَو ا هرغش يف ةّيواَمَّسلَأ هناحلأب عتْمتْسأَو « ةئيرضملا
ae Ti fىو  Êسم  “e E Aeْيِف دؤوُجْولأ ةَقْيَمَحِب َةَحِراَص ةبيهَرلأ مالشإلا ِةَمِلَعِب فهن ٍةَعباَجْلا يف ِةَيِناَسْنِإل ةنذئملا ةة  

aشآ الإ هنلإ ال نأ دهشأ « ريكا هلأ ربكأ هللا : دوج رلأ هت كس رك دي ا ےک 7 و  

 ملأ اًملف « اَنَعَم اًرضاح ةعماَجلآ ذاتسأ نْيَّسح هلط رؤتكذلا ناطّيش ناكو : ْيَناَطْيَش ل fist ر ص ٤ و ا 4 م 3 6م “7

MLL E Eا  hg 
 ‹ ةّيبَرعلا ةغللا ئدنهلا اذله فرعي ال نأ رّيخلا نم نإ اقح ل لاق ٌرؤغاط سفن یف امہ

 ياس ا روھ 507 رر م وعلو هم 200 سلا ےس ص ر 0 4

 ذاتْسَأ الو « َةَيبَّرَعْلا ةخللا ٌباَدآ الو « ةّيبَرَعْلا ةغللا ةتضزأ امل ةّيِبَرعْلا ةغللا فرع ول هنأل

 ةَمْيَغ نكت الو « همالخأ ىف َلَجَّدلا عد ! ٌكَحْيَو تكْسَأ : ثلقف ! َةَيبَرَعْلا ةغللأ باَدآ م ا 3 هع مك < سرع ع سلم ل ع كج و هي رسام كم م

 . ةَسايَسلأ ٌةديِرجهْنَمَجَْت اك ِتَرْصاَحُم يف َرْوْغاَط مالك نِ ةا لَم )1(



 1 ينذر قدام شعم

 َسْيَل ٌلاَمج يه ُتْيَح ْنِم ُةَفْيَمَحْلاَو ٩ : لوي هَتْحِمَس اَمَأ « ملح ار تام « َةَقِرُْمْل هئ

 ىلإ ُرْظْنَت كن « ڙهاَم نا اَهَعَدْبَأ وعلا ا لع ر ا یک ا ر

 ۽ لاجل ني ءيش ىلع تسي ات يبل جملا ةأزملا كلو  اهلاتجب زوق و صل

 i 3 كيا ا 5 ا ىف ٌتاَمِلَك هذلهُف ““ اَهِتَعْيَمَح ىلع َرْوُجَمْلا َةَأْرَمْل را
 ‹ ٍفِطاَوَمْلا ٍتاَذ سلا ِةَعَل نم ال ٍبِكاَرَكْلا تاد نشكل نب و« تا

 نر ال ىح اَهْيِف ٍقلَخْلا نازيم َبَرطضأ لأ ْرْوُجَمْلأ ٌرْيوْصَ نأ فعلآ يف خص لَم الإ

 اًهَتَهْوَش ْنِم ٌرَهظَي اَب نؤكي . . . ةأرَمْلَأ َبِئاَرَحَو رمل َيضاَقْنَأَو ةَقلخلأ اَياَقَب الإ اهم

 يل ؟ لضألا يف خب نأ ةَدوُصلا يف الات اها تؤم و اَمِدَلِج ن نشو و اهم

Ae 2 72ه  

 . ئنقلخأ : هل لوقت روما دحَأل تبدا دوج

2 2 7 

 -. . يد لا ع ےس 2 م عي ےہ 42 2 م ےس 5
o57نيا  oل يع  ra ٠. oa ocهلل م | ~ 2 8 سلا ل ]م  ° 

 يف ٍناَسللا ٌبطَر ٌرْؤغاط ن و : لاق رؤغاط ناطيش ٰينثدح : لاق ئناطْيس ٰينثدح

 َةاَيَحَو َءاَم اًهْيف ُنْمَّشلأ ُهّنَّرصَتْعَأ ام لحب ُهْتَذَمُأ ٍدْنِهْلأ تاباغ نم َةَباَع نأ «هترضاَحُم

 يل َرظاَنل ٌرَحْسَي ٌدْيِرْعَتَو فيفَح ل ل يأ خا قر نيات مالك نيف رق  ةرضْ
 ارس َنَئَمَتَف هئم ء َلَصَْنآ امنا هلا نِ ايش ري لب هيف َيَناَسْنِإلآ هلکش رظالآ یری ال ذ

 ؛ َكَل فطلب كيتي ر شن ا كلاي نزولا يف تز تا كاز ار

 ةيهلإلآ سما و ری وعمل زا نمط هر . واط كلك يح

 َةَدْنِع َكْسْقَت ُرْعْضَتوِب تربك اَمْهَمَف ءَكِنِف تسل دايز لإ فيي شحنت ؛نوكلإ بتم

 ٍلْفطلا حَرف ةر يف َرَمَو « هِلْفِطِل بألا بح ٍلاَلَج ين هرم كح ورب لص وهم ود ني
E 8 1ملم 20 ا 8  

 هو تل هب ود مي . 0 رك Sof سم. هو 0 0 رم 1 22 08 0
 ريف عمتجأ دق خيش لفطب كعؤرت ان ةٌرجنُم نم ٍبيِجَع فقري ةن ن اذإق ؛ هاب
 2 هَ 2 2 2

o 

 ي
 لقت يف ةعاَنصلأ نإ : لع اذإد « واط رضاع نو سايل ديرب همت اًمِم ٌةَراَبعْلا هذه (1)

 5 يمزي يذلا ْىَتْعَمْلاَو ٠ ٌةلْيمج ةَرْوُصلأ نأ َكِلَذ َئْعَم يلف ةمكحم ةروصلأ

 . ةَمَجدّتلَأ تاطخأ ْوَأُهْنَع ةراَبعْل 2 ًأطخأ ُهَتِكْنَلَو « « رّمَْألا باكل یف هايتك دقو



  anململ يْحَو» «

 هَل مو هر وم و ~r ر م10 كسلا
 َرْفُع ال لآ هحؤم هن ءاجو رمعلا افّرط

5 

 و 0 2

 34 دب ب نطق أ نوح نی اعف الا بيرت ين وذل نات ان

 نيب ْمُهُرْوُت ئَعْسَي هللا ٍلْهأَك رح قل ْمُهاَدَِ « ةفئاطلأ ةلعشلأ كلِ اًعْيِمَج مهب لصقل

 امو رواجن يلا امِيَّسلَأ نالغإب + رسلان جراح َوْهَو رص ب هّنكللَو ؛ ْمِهِناَمْيَأبَو مهيدي
 2 24 ا

 2م ص

 London ند اَنْ م ىل ءئجت جت ليل دعب : هست يف لاق < ٍلْيواَهتلاَو ريواصتلا نم ر هيلع

 اَهأَرَي 2 اًهتابنو اًهِناَوْيَحَو امسا هللا ٍضْرَأ ْنم اَهْرْيَغَو New York ُءاروُيوُنَو Paris ٌسْيِراَيَو

 - 7 مس رق 2 رەھ م 2 رم

 وخ ال ةئكلو اهن ْمُلَسَْي ال ادب ديب الانا اهو نوصي « نبا يار وسلا
 اَوُلِصَتِيِل اًعْيمَج اَهْوُعَدَي الق ٌرْصِم يف ٌرْضِم ٌُلْهَأ أ قني نأ ضْرألأ هذه ٍناَرْمْعِل بجي ؟ اًهْنم

4 

 ٰیَرَْكْلَا مَلاَعْلأ يتئ ذاق نم ۴ سیراب رْيَغ ْوَأ Paris سيراب ¿ن س ا ا ام اًعْيِمَج

 قبو َُعاَمَجْلاَو ِناَنْنالََو ٌدحاَوْلآ هب موق ٠ مهي ملو مح اإ الإ لاَصنالآ ادم سخي الو

 ر سانا نأ تك هةن تو كي اهلل يب عقد يع انيك
2 

 رثف رات 3

 دخلا رک ير نأ ےک ديلا ذي نيش 'دَهَبْشَأ ام : لار بک ؛ اَيلُعْلا ةّيحْوُتل

1 
 و ر

 هج یف اهثداوح ْتَعَق و ةّياَور لب « Ps شرابو London نن ۾ نم ةياور س لآ
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 مهروس ور
# 

 ی

 ريو م

 aS " اهب بتكأ ال اذار
2 

 يير ىلع حلطضملاةييتك ةقرطلا تذتأ تنأ 5إ « اليت الإ وصلا يف تأ مل

 « اًهِيْيعِب ةَّصق يف الإ ٍيئالاَفمَو يك لك تنص نأ ل كلذ مم ينكنلَو ءرشالآ اد

 . . ينج نيب يذلا بْلَقْلآ اَدَمَو « يسار يف يذلا ٍلْقَعلآ ادله ةّصق ةّصق يه

 ٍرْمَّشلأ ِناَويِدَو باّتكْلاَو ِةَلاقَمْا ْىَلَع ْمُهَدْنِع ىعطو « ةّيروأ يف ةّصقلآ ُبَدَأ عاش ]
 ٍةعيبطب ُءاَفَعّضلاَو ٠ ْىَرَهْلأ يف َنوُدُلَقُمْلاَو ١ يَأَرلآ يف نوُمِباَتمْلآ اَنَدْنِع َماَقَف « اًعيِمَج
 لإ هيف تم ال نم دز َرَي الو « ةباتكلأ َّنِم ّنَمْلآ اذه ْىَلِإ َنوُعْدَي اوُماَق - ِةََباَتْمْلاَو ٍديلََتل
 سل
 غمو ةة نع َنيريذُم مها م اوُاكاذإْمَرَجاَلَو . ِهِرضَع بدو ورضع ْنع اريدم

 يار يف مدت اَمُهَمَق ٠ 7 ىلإ ٌكَرْهَظَو ٍلطاَبْلَ ىلإ َكَهَْجَو ناک یم َتْنَأَو « ةَقيَقَحْلَأ ا
 ك ا ا

 محم كءارو يذّلآ َتْن رار َكيياَع ىلإ تعط اَمّلُجَو « ّقَحْلآ يأَر يف رشات اَمّنِإَف كسفت

 ةنسلا « م 1915 ةنس ناسين /ليربأ 3 = ه 07*17 ةنس ةجحلا يذ ٠١ « ۲١ : ددعلا ٠ ةلاسرلا » (ه)

 . ۵۷١ 2059 : تاحفصلا « ةيناثلا

 لأ ؛ يف هدو زازا نواح یش نو اح دّمسأ ديلا هَصلخَتنآ ام يحلق ذك

 ىَفطضُم ًداَْسُألا ُتْلَأَس : لوب اهل اح عسا ُديلأ َمَدَقَو َدَقَو « ِةلاَسّرلآ ١ مم ُنِعفاَرلآ ٌلَمْعَي نأ
 م اغتيال: نيا

 ااش نم ذيكلا ريف ريل ٠ ءولضأ ىلع هرس َىِصِفاَرلآ ذاتسألا ْيَأَر َوْه اَذَه : هل اوَمب اَهَمَتَحَو

 لامل ليس مهل دمو ٠ « ْمُهُديِفُيَو ْمُهَعَقْنَي ام ديف لعل ؛ ةا اك ىلع اوم نينا « نيشاكأ

 . ماب . مهجاَتْنِإ يف

 ةَلَجَم يف اََاَلاََم بسكن نأ َلْبَم ادله َناَكَو ؟ ةّصقلا يف بْنَ ال اًذاَمِل : ٌلاَوْس الإ هجو ) (1)

 . ( ٌدَيلَآ اذهب اندَدَرَف « ٍةَلاَسّرل

 . ( ٩ َيِيْفاَرلَأ ةاَيَح ْنِم  ِةَّلاَسّولأ ين ُهَلَمَع ١ ْرظْنَأَو : تلق )
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efملل يو »  

 اًمُكَنِم ْعَمْجَي اَمُكَنبَي َمْوَي الَو « ِدَغ يف كنا , سا يف هئا َتْدَعْبَأ ام راڌقمپ اًمجاَرتُم م ق رسوا

 يتلا بتلا رَ ْموَي اَهُحَسْنَيَو موي اهب يتأي يتلا ضاَرْعَألاَو رهاَفَملاب اب ال ان
 اهني اَم الإ بسكال < : اَهيئاَصكو اَهيند نف ردا نسل يه اإ بألا الإ هجن

 اَذِلَو « ِةاّيَحْل يف اَهصْئاَصَخَو اًهْلئاَضَمِل ُنُكَمْيَو « اًهتياغ ٌرُمُسَو اهتايح يف دريو ةّيَح - * ےس كيم 8

 ْتْدعُب ئوغ لوس ينا امئاد ي لي هَ 0 وا
 7 2 (حالّسلآ تَت) : ِشيَجْلا نق فق وم َدَبَأ ۴ « وَناَيَبَو دتلو ِنآْرَعْلا نع عاقّدلل

 رن راو . هي طلي انو هت انو دي ی وات ت اکا د هُيِناَعَي اَم

 َتْنَأ َكَتَق ل سفت نف تبار َشْيَببْلا تضرتغأ فِبَكو ؛ اًهاَوس َنْوُد هِلاَمْعَأ ْيِف مِتمْئْرَمَو

 وشاب كي لجو بحقل لبا ىلع ف َفَقَو بتاكل أ 1: ذه نأ ولف ؛ ([ ٌيِليِثْمَتلََو

 َوُه اَذِإ لوطسألا لوفي ْنَأ ىَسَع امف « اًيِفَسَْب الو هير ا هيَلَع يريم يزيلكإلا
 مالَكلا يقالطإل مخل مقدم نانا ّمَكَص ْنَم كرا : اَذَهك انيس لوفي ن الإ ؟ ُهَبَجأ
 1 غرام

 عَ انآ ام رتا ِناَيبَو مف يف َيِبَرَعْلا بأل ّمَم ِنآلآ ىلإ ُلاَرَأ ال َكِلَذ ٍلْجَأ ْنِم اَنأ
 اير بدأ ىلإ ٍةلبوَجْلا ةيرغفلا ِروُصلا ُةَاَضِإ يِلَمَح ذأ « اَهِفِطاَوَعَو اًَمْلَو ةَاَكِحْل
 َتاَرَد ْرَأ سالا ٌباَرَد وأ ضرألا ٌباَوَد يتباتِك ىلإ َلقْنَأ نأ ةقاطلا َدْهَج اًيشاحتم

 يحل عابطلا لَكَ اورق نيف لَ اها عِناَبط ربع تيه تسل بلا دَ « ٍثداَوحل
 َُمَع يه ْلَب « ياو تَسِنَل يدع يه « ڙجاڏ باک اهَعصَو اذ ياَوَرلَو . اَهطِلاَُم نيف

 يه اَمّنِإ - اَندْنِع هبال ِتَرَمَع يآ هذه ٍةَّصاَخِبَو ٠ ٍصّصقل هلآ ّنِم هارت اَم َرَثكَأ نإ
 يفد « ةيلعمْلا ةابعلا جالج يف هجو هل دوك ذك ادعو « غر النو « وه اِ

 « قْرّشلأ ىف اندلع ةهعضْوَم ام ْنكَلَو « ةٌكيِرْمَأَو ةيوروأ يف عاميجالا ٍةَمْطُح ِفيِفْخَت
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  اَمَدَع ّيساَيَسلا هدوجُو فضِن لَعَج يذل وهلا ِةَجَناَعُمِل هتضَهَن يف ُلَمْعَت اَمَنِإ ُقْرّشلَو

 تاجر ره ةّصِقْلا نِي ُبْرَصلآ اَذَه ؟ اتوم ةَيئاَسْإلآ ٍةاَيَح فض َلَعَج يذل ْغاَرَْلا ِءْلَمِلَو

 ىَلَع َنِهِلاَخْدإَو ْمِهلاَخْدِإ - ِءاَسنلاَو ٍلاَجّرلأ َكِيَلوُأ لاحذإي بأ وب اوُهَلتو ُهوُوَرَ اذ اَنواَسنَو

 : ٍلاَمطَألَا ٍضاَيَر سرادَم يف ٍرَبكْلآ

 اوُبَمدَي نأ ْمهِيَلَع ٌرْسْمَي يبل اَيْنُدلآِب فنحن اهلل ةرظفلاب ةياكجلا َتوُدِلَتسَي ٌلاَفْطَلآ

 ِراَدْقِم ىَلَع ْمُهنَّذَل ْنوُكَتَف « يللا ةَ ول اووف أ هل نو ایف اواي زأ اهيل

 يف فصلا اَذَهَو ٠ ْمهِلاَيَخ يف ِزْجَعْلآ ةي نِ علم رات ىَلَعو ْمُهْنَع انَذلأ هذه دعب نم

 ٍلْمَأَو ءْمهْغ ءاَرفَو سالا ءاَفَخُس دنع ااش ٍصّصقلا ٍرثْكَأِل لَكَ يذل يم َرُه نييحاَتل

 بَ اَبَمَأ سل اذإ كلذ . ليال نم اَماَهْوَأَو تاتو ٍتاَوهَش ْمُهْرْعسُي « يف تحل

 - . [ ... سائلا يف عروب عبط ٌيِعاَمِتْجآ ءالَبَوُه لب أ

 تمتص يه نو ؟ اًصّصِق نق ارث مث « اصَص ْعَصْوُ اولا كلا نر ال
 و سام سر ہرو 2 1 رو

 مث « نْيح ىلإ ةييصَع ٍتاَتكَسُم نؤكت : ثاَّرَدْحُْمْلَأ لعق ام ْىَلَع ذرت مل اهر يف انين
 ؟ بص تاج نإ ليَ د اهب يه تلعن تلقت

2 

 الإ ُنْوُكَي ال ن يي يف يللا بالا اذنه لو « اع امة نأ ركن الأ
 ملعلا يف ِءاَوَس بولس ىَلَع لاَمْطَألأ نبر اَمَك ةياَورلآ يف اهتييرتو ثداَوُحْلآ ذأ

2 

 ٌةَياَغَو .ةطعتم وو ارات وا ل مرنم بلا يح نبكي يلا

 ِءاَقْلإل ْمُهْبِهاَوَم مهبصتت نزلا ركفلا ةةسالق ني ذاذفألآ ريع اهلي نأ في الو ٠ عم

 نالا ِةَمِسالَف ْنِم ُمالْعألآَو « ٌةاَيحْلآ اًهُرِْثث أ ءاَيَحْلآ رَت نيل ةلكْشُمْلا يف ةَمساَحْلآ ِةَملَكْل

 ةاَيَحْلأ َنْيَب اَمَو « ةاَيَحْلَاَو ةيِناَسْنِإلَ | يلا نت ائ عَ وف مهبدأ نم افر َنْيذَلا

 ا جرش لاتو , امرغِش لجأ عي دف ةاَيَحْلا لخت « ِءالُؤَنَمَو ِءاَلُؤِنَم ئف ةّيسْفتلأ اَهُداَوَمَو

 < أ 7 5 2 0

 . اَهِْيناَوَق حصا عض عرشنو « اًهِتيَمْكَح َمْسُأ
 نِي ناك ؛ ْجَمَهَو عاَعَر بدألآ يف ْمُهَف ؛ صّصقل ات نْوفِرتحَي نگ ْمُهاَدَعْنَم اأو oe 7 قت ھه

 وَل نيل ةَيْوَمْحَمْلا ْئَضْوَمْلآ هذه « رِئاَرَعْلا ْئَضْوَف نم موي ُمَلاَع اَعْلَأ هيف :ذ يختي ام ام مهصصق رثأ

1 



 « ملقلا يخَو» ۹

 قرط يف ةَدَّرْسُم نسفتلا اهيف عكست ةطحْنُم ةَيِناَحْوُر ةيماَع الإ اّهَيأر اَمَل سزا يف اتع

 . اًهلئاذر

 ةياَوَدلَأ َتْأَرَق اَذِإَو « ُلُفْسَت ْثآَدَب َءاَيْشَأِب كسم يف تسّسخأ ةَقئاّزلأ ةياَوَرلَأ َتأَرَق اَذِإ
 ر و

 هر عا e ص 7 3 ر oF يكس

 أبت « سلا اعراب كيف ىآوألا يه ؛ زلت ثأدب يشأ كرفت ني تْكرذأ هيحصل

 قيما فو « ةّصقْلا رف َنْيَباَم قرف َوُه ئدْنِع ادو ؛ يطل اًمرأب كلم ةينالا

 !! ٌيصّصقلا



- 
 اع

 فر
 یو ® ع
 ۱۷ يمفارلآ قداص ىفطصم ی وزد ن یک

 ْنَع ُنِبَرَعْلا رْعشل أ عزت وذم ايس ْنِم راذآ /سراَم رهش نم َنْيِرْشِعَ ااو ْيِداَحْلأ يف

 + ألا عريش ةه رهف يوم يذل للا تاك « بزعل اعر ةكيلا اعم بأ

 ْيِرْبَص اشا َلْيِعاَمْسإ ٌمْوُحْرَمْل
 oe ا Als .ه م ىو A orf 0 و 7 خس
 ريغ یف اًوُواَجَو ؛ الجر ىِشْنُي ال خيرات ْيِف اوٌُؤشن َنْيَذْلأ ٍلاَجّرلَأ نم هلأ همحر ناك

5 

 رادفأ مه  ةٌوقْلا نم ربكأ هَ مه مونف نكي مل نإ ءالؤمو ٠ دنت مع مو ءْيِجَيِل مهنَمَر gsr علام سا و م هذ هک ل ْن هم -

 ناک اًْيَش ُنّسَسيَو « اًضُقَن ناک ٌءْيَش اهب مدل يِناَسْنِإ بولس يف وُو اشو دلوي ُثاَدْحََو

 تم اهني دجال ةن اني ةر انب نس ولم « امتع ناك ارم ةجؤيو جم

 يب ن7 رص ر 2 ها 2ك ل ه2 ص مم. و س ةس ا وعام م20 ينس ىكاصب
 يف - هللا اًمُهَمَحَر - ٌيِدْوُراَبْل ناكَو ١ ٍرعشلا ٰيحاتم نم ىئحنَم ْيِف ٰيربص ناك كلذك

 ِتْيَمْل هخرات َدَْب ابيل ُكَمْل اَدنَم ِْيَلَع َراَدَتْسأ يذلا رّوخملآ اَهَرَط اَمُهَف ؛ َرَخآ ئَحْنَم

 ْيِناَعَمِب قرشْمْلأ ٍءاَضفْلا ىلإ ضررا ٍضاَرْعَأ ْيِف متاَقْلا ٌرَجْلا ّنِم َجّرْخَيِلَو « اَيَح اًحْيِرَت

 ‹ ْمِهَتاَلْخَأَو ِهِلْهَأ عاَبْط ْنِم هب ّقِصَل ام ةرلغلا حالا تهم يف ةلَع ضل مث ٠ ِءاَمَّسلَ

 +ر ىلإ ٍَجاَح ف شل ناك  ةقزلا زذه باب نم مهل نمل عَ ام اب َقِلْعُيَ
 دعت اسف ِءارعشلا نم ْمُهَتْئَأَر ْنَم لك يف ُثْنََر املأ َمِلَعَو « ِنْيَلْجَر َباَصأَك « كَما

 نأ ُحْلْضَي ايش الو ابدأ الو قر الو افر الو « امهقالخأ يف يرجي اًملخ الو ٠ امهم

 اًدِجُو اَمنأَك ٠ اًمهيناَعَم ْنِم ْئئْعَمِل َةَيوقَت أ « امِهِيف ٍءْيَشِل اًدْيِكَْت ْوَأ « اَمُهْنِم اًحْرَش دوك

 . ْتْعَلَب ام فلاب ةا نم نَا دارنا دريل « ةَاَهي حالو ادب امدح دركي

 ضاَرْغَألاِب نسُلَدنَأالا ُءاَبدَأهيَُسُي ناک ام ينل ضم يف ثر ةي اَمِهِدْهَمِل ُرْمّشلأ ناک

 ىلإ َفاَرِصْنالآَو ميدل فْلََتلاَو ةَ ةَعاَنّصلأ َكِلَذب َنْوْنْعَي ْمُهَو « ِةَقِراَسَمْلآ ةقيرطَو ِةَيقِرْشَمْل

 . 1955 َدَتَس را /ْوّباَم : « ُفطَتْقَمْلا )*( ١

 )١( م1975 َدَنَس راذآ /سرام رهش یف هللا همحر يفوت ‹ ْيِرْبَص اَشاَب ُلِيِعاَمْسِإَوه .



 ملل ْيْحَو١ ۸

 يف خدي ذأ ّجْرْخَيَو كلذ نم ُبّكَشَتي عشت ام ىلإ « اوُداَرَأ يذلا ِهْجَوْلَأ ْىَلَع ههاَركتساَو ظْفّللأ

 20 ةرخِهلل عال ِركأَو ناقل نقلا يف لمحي عا اي ةي اذه َناَك ذ ْدَقَو ؛ هبا

 ِنَْقْلا ٍفَصَتنُم ىلإ هنم نبي ْمَلَو َةّصاَخ ٌرْضم ف كنه يل انأ ريع + كِل وغ مآ نإ

 فف طر ف لإ رش

 وه اص ع E اعاَتَصلاَو نهمل e بألا أ نورتي اع | زي ءارتشا 00
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 و وعن یر قلق رم عقم عت ناك ےک ا
 ليحل اَضَنَتْقَأ ٍنْيَذلل ٍنْيَلْجَرلأ رش ْيِف ِتْداَمّتلأ م عضْوَم ادله « ةّئييَرعْلا ةَقرلأ ٌيجنَرْفإلأ أ اصف كي سام يكل و ل صو

 هجو 0 ضررألآ يفرط نم ّيِرْعَسل
 س ر

 ْنم ٌلاَيَحْلأ ضرع عيل ؛ َةَلاَرَجْلأ ةَدَشَو ةَماخفل وق ِديَجْلا هكْبَس ىلإ عمي ميو و ٌلْزَجَتْسَي ُيِدْوْراَبْلاَ

 ا ناو اتش ا شا ذنب قص يخول رَمَم مم نيف سلا نع عب تح
- 

 هةموو و

 ا َناَرْيِم الإ ىَرَي ال ُيِدْوُراَبْلاَو بقلب رص ُتِيَح ني ركل صراع ٠ ولآ ةَوالَحَو
 م

١ 

0 

 ا

 ما
 ْدَقَو ؛ ِناَسْللَآ ِءاَرَو ْنِمَوُه ْيذّلآ ٍقَّْدلَآ نايم الإ ْىَرَي ال ْيِرْبَصَو « وتاَملکو ُهَفْوُرَح هيلع مق م هئلع نق

-_ 

 ٌةَعْوْمْجَمْدَنَأَك اظفاح ُيِدْوُراَبْلآَ اَجَف ؛ عيف فرص ام ن سخا فوجي تابش الکل ث سي

 اَمُهَو « ٍراَكْفَأَو ٍقاَوْذَأ ةَعْوفْجم هناك اركَفم يرض ءاَجَو « َنِيدّلَوُمْلاَو برَعْلأ ن واو ب

 « فلا نم وجو ىلع هفتو لَ يف او رطل تنص ىلع مؤلفا ينام ناكر تغب

 نازي امنأَك اَّيَرِباَصْمَو هِْناَعَم ةلواطم ت ٠ َةَلْمُج َةَلْمُجَو اظل ِءاليبالاَو دلا هِصْيِحْمَتَو
 ذَقَو هرم اَشاَب ْيِرْبَص َيِ َلاَقَو ٠ اَمهِيِف َكِلَذ فرعا اأو ؛ ةكنالَملا يبا نِ اهتساَحم
 ٠ هب ملفا : تلف . هست نمو يدو ُراَبْلا نم اَدلَه ُمَلْعَي هن + نَعَمْ ادله ٍضْعَب ٰيف هت هت راج

٠ 
 َسْيَلَو ! نايا ِةَرْطَش داوس ْيِفَو : َلاَق ؟ ٍدَحاَو ِتْيَب داوس يف ميل َنْضاََب َوُحْمَي نأ كلذ 7 1

 ْيِف َدْياَصَق م نس لو ذقو ذاتها ف م يح ها ذل ار

1 

 نا

 0 ور



 1۰۰۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 سوس چھ المو
Fo. ALLتر همم  

 يف ةدْيِصقلا لَمعأ ثْنك : لاق هنأ ةصفح يبا نبأ َناَوْرَم ْنَع ا

 : ليَ ؛ ساكلآ ىلإ اهب رع مٿ « رش ةعَبْزَأ يف اَهُضِرْعأَو « ٍرْهَْأ ةَعبأ يف اَهُمِكْحَأَو
 . ْحَقَنُمْل ُيِلْوَحْلأ وه اذه

 نَمَر ىلإ جاتاق ْيِرْبَص اّمأ ؛ ةلْيلَق ٍتاَبثَو يف ْعَبَف . ظفجلا ىَلِإ َيِدْوُراَبلا عجرم ناک
 اًذَمَو « قؤذلا ىلإ ُهَعِجْرَم نأل « ةداَجإلا ىلع ُهَباَبْسَأ هتتاو هتيحات تّمكشتْس ئتح 00 وكرت را ے2 ىلع ل ا س عامر عر مي هش سوي م7

 الو « ركل حوض دنع ٌحْضْنيَو ِناَرولاب ُبَسَنكي
 نس يف هاب ُيِدْوُراَبْلا ئَر ذقف ؛ امهرغش ٍلِئاَوَأ ْنِم ِنيَلُجَل يف َكِلَذ فرغت َتْنَأَو ؛ هَ

 : [طيسبلا نم] اَهُعَلَطَم يل ةَرْيهّسلآ ةَيِلاَّدلَآ هِتاَيبأِب َنْيرْشعْل

 ْيِداَنلَأَو ّيَحلأ باهشب ىَدّرلأ حاط ِيِداَوْلَأب َحْرَّسلأ ْيِمْحَي َمْوَيْلأ سراف ال

 هنيأ ىلإ اهب بك يبل يحل وبا دف يضل فنر بقا ذاك ٠ ظفحلا ةَعْنَص نم
 [فيفخلا نم] اب و َراَريش عَقِب القحم هوب َناَكَو « هس َةَرْشَع ميرا ُهُرْمْعَو

 اَخاَس يغب غب ٌةْوَطلأ اًدَّنإ اكا َنِنَنُعْلا يّ اقهلبأ

 تاب ُبْوَُخْل ُءَءْوَض ْتَسَكَع ءال تِيلَطْضآأ يذلا َباَمَّشلَأَو

 نِ رش ام وأ ىَلَع فوفو ىلإ اتو ذَقَو « لرم لاعب امك ةا ابل نأ ْىَلَع « اذنه

 ليعاَمْسإ ذم يف« سام ِةَضْوَر  ةلَجم يف ارش ناد كلذ اَب يبس رش
 A۷۰ - رجل ۱۲۸۷ َدَبَس ٍلاَّوش ِةّياَغ یف ِرداَّصلأ ِدَدَعْلَأ ْيِف ئلزألا برش « اشا

 ا

 ي

 ْنَأ

 امنیو ٠ ؛ م١۱۸۷ = ه1124١ دنس نم رخآلا عني هش ِدَدَع يف هاا تَرَ و ؛ الملل

 ةَعييَطِب هجْضُت ِءطْب ىلع لذي امم : َةَرِصاَفَتم ةَفْيِعص اهيف هو ْتَناَك نأ ةن

 لوف نم ةقئاطل ٌرْشْنَت ذئَمْوَي « ٌةضْوَولأ » تاکو ؛ ِرْعشل ىلإ اهب د َبَتَسَت ْيِيَلأ بابنألا

 نامل ةا * دق نق ذكڪمو « فار كب هادو ١ يَ خلاص بتلا « مره

 نم ؛ تورش وات تاجر مناف لوقت تاكو نمر داود نيل فكن



e1۹ملَملآ ي حو )+ » 

 ِرْبَص لْيِعاَمْسإ ملقب مظَألا ٍيِوِْدْخْلِل ربقألآ دياب ةت ٠ : ئكوألا ٍةَدْيِصَقْل

 المت ني ةَيِوْيِرُخْلا ةَّرْضَحْل ذم يف يار ًةَديِصق : ةيناَلأ يف ْتَلاَقَو

 سایز ةَدْيِصَقْلآْعَلََمَو « ِةَراَدإلآ ةَسَرذَم ِةَدماَكَت ْنِم ْيِْنَقأ ٍيِرْبَص َلْيِعاَمْسِ

 ِدْوُْمْمَمْلا يَِقِبُماَر فَلا اََتَو ِدْوُعُس لالِهاَتَل حالف ْتَوَقَس

 : [ليوطلا نم] ةا ْمَلَظَمَو . . . ِةَعَبْطَمْلا ٍفْورُح نم دك اهِيف َءْيَش الو
9 
089 

 رثشلآ لوا أ ُءهاَقبَهْلا ٌكصاَقَو رذبلا علص مأ ُءاَرَهلا كنب

 دفا
٤ 

.8 

5 

 جل
1: 

 ْيِرْبَص ْيِف اَشاَي ْيِرْبَص ىَرَأ ُهَدْنِع ُتْفَقَو ْتْيَب ةَديصَقلأ هذه ٰيفَو
 : [ليرطلا نم ]لوف َكِلَذَو « ُلِهَتْسَي ِدْوْلْوَم

 مْفَحْلا ةَعاَس ْىِلَتاَق اَي-اَعَم لوطي  اَنَقْوُفُو لَ ٍناَرْجُمْلا نم لوق

 « ُبَرْغَأ هيف ُلُمأَتلآَو « ٌبْيِرَغ وهو : هيف ةّركفلل بالقثآ لوا نوي ْثْيَبْلآ اده ُداَكَيَو
 ورو

 . ٍتاَرلَمَّسلآ ِراطْفَأ ىَلَع اًمَْي ُبِئَيَس ٍلاَيَح ْىَلَغ لذي هَِّكْلَو

 ْعَمِجَتْسأَو هلم علب دَق َناَكَو ءُبِهتلَي اًباَهش ُيِدْوُراَْلا ناک وبيع ِنَمَّزلآ َكِلَذ يِفَ
 : [لماكلا نم ةَرْيهّشلآ ُهَنَدْيِصَق ٍتاَوَئَس تسب كلَ َلْبَق مَن َوُه لب « ِتَياَهْن باَبْس

 ِناَسْوُفْلاةَتِعْأِب ئَرُّشلااَقَمَو ِناَمْجَألا دقاَعَمب ْئَرَكلا َدَحَأ

 ةَ ذل ِءاَديخأ ِنَع يضل نكي ملو « يص ْنَع رغشلا هجو بهْذِِل نکي مل
 سس 7 7 of o ss A ت

 َرْخآ بولسا يف هلام ْىَلِإ ب ُبَمذَي القتنش اب مب نأ الؤل اهريغ يف ذخأتو ةَعرابل

 رخ اج ارِعاَض نكي نأ ذرب مكه لأ ٍيِرْبَص ٍلاَوْحَأ ُنصَحَأَو « اَهِضُخ يف ِةَرْهَز لَك بولسا

 006 ئرْخُأ ةّيحاَت نم وب َءاَج يذلا ُهَسْمَت َوُه ةَيحاَت ْنِمُهَفَرَص يذلا ُبَبّسلآ َناَكَو « رعاش نم

 ص

 ِهذلَه ُبتكو َرْعْشل اهب َجَلاَع ْىِتْلأ سْرّدلآ ةقيرط : اهم َدْب ال َءايشآ ِةَعَبْرَأِب ٌرِعاَشلآ غني 2 0 ل رع ص ل م يص 7 e ر وک 4# 72
 حنّا يوق « زلم مث نيرا مث . هسفت يف اًهتلثمأ مه يذلا ٌلاَجَرلَاَو « ةقّيرطلا و o كا اسس 1 2 هر ا 07 57 ص 3 ر a كرم
 2 ر ۶ 3 هم كر رم

 اًغْوُبَن ءىشنُت * لوألا تاللا ‹ ٍلْيِمَج ِهجَو نم ٍرِعاَشلَأ داف ىلع قرشت ْيِيَلآ ةيراَمَسلآ



 6م يعفارلا قداص ىفطصم

 إو : امرا رغب يلا رتقلا قرط ي ةربجألا ّنكلَلَو 4 هِراَدَقمَو هعْوَن يف اًقْوّوْعَم

 ُهْوْبْحَت تح اَم ِرَْق ْىَلَعَف « لص وأ هغ يت اهب جَن تَلَصُأ وأ راسلا ةاَح نف ثَّ

 ُلَمْجَأَو ِهيِناَعَم ُلَمْجَأَو رشا بابن ُلَمْجَأ اَهْسْفَت يهو « ٍلاَمَجْلَا راَرْسَأ ْنِم ُءاَمّسلآ

 اذه يف ٌيِرْعَّشلأ ٍلاَمَجْلا َتْعَم اتم نيو رعاَشلا سفن َنْبَب فْلَوُ يلا ةَداَمْلا يه َيِهَف « هتاټاغ

 ةاَيَح ْنِم - ةّداَمْل َكْلِي اَرُصْنُع انهو ماسالا ةرطّتلا َتْعَرَت َتْنَأ اَذِإَو « لَك ِنْوَكْل

 « ْيِناَعَمْلاَو ظامَلالل ةَرَبْمَم هنأ الإ هنم َقْبي امف ٠ هرغش ْنِم اهن ةاَيَحْلا َتْعَرت « راسلا

 وعسل سردي مل ْيِرْبَصَو .. . هللأ ٌكُمَحْرَي : َكِلْوَق ْنِم َّنَسْحَأ هب هپ هِئْرْجَت الق ُةَرْغَش عمت

 دبل ا يهد يف رغ ادع جاع ذقو ٠ ِنُْبِعْلاَو هْوُجْوْلا يف ُهَسَرَد اًمِم َرَثْكَأ ٍبتكْلا يف

 تكلا راو فرط َلاَجر اَوُناَكَف هتليمأ اوئاك نذل لاَجَرلأ اًمأ ؛ ةَديِعَبْلا مقُرَط ْنِم

 كاگسلاک « ةغالبلأ ُءاَمَلَع اَهِيَلَع ٌّصَنَو ُيِرْصِمْلا عطل اهب د رفنأ يتلا « ةَريهَّشلأ ةرصملأ

 الُوَحَت ركَتُمْلا قيقَرلآ هبط يف تَلوَحَتَف < ثل هذه َرْصَع هلك ُهٌْصَع ناک لَ ؛ ِهِرْيْغَو

 ُباَحَّسْلأ ْعِمَتْجَي اَمُك ِهِعاَبْط لك هيف ْتَحَمَتْجَأ يذل ٍضْحَمْلا ٍفْرَطلأ ىلإ اهَعَجْرَأ اًركتبُم اًقيقر

 . ءاَمْلأ نم

 : ؟ليوطلا نم) ٌيِِرْغَمْلآ ديس نبأ ٍلوَقِب سالا ّقَحُأ ِهِرْعِش ٰيف ناک دمو

 رمش ئف ةَوالَحْلا َكْلَي ْئٌكبسْكأَف ہرا ليلا ر واج رم َناكْسَأ

 رشتو للا لع ودبي ٍرثأ ئّوس  ْيَقَباَمَف خس يضل ت كليب 3 ناكر

 جري : بحل مناد ناک هنأ مَ

¢ 

 ات اًمُهْنم جرف هرِضاَحب ٌةْيِضاَم ىَركذ
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 بقل زر اک و اک
 ج

7 7 

 لرب ْذِإ , هساقنأ ضب يف ْىّنَح ني لار الف

 ف اقا اش َّنَأ وأ . ري لت ذأ يعطي ذأ ير هع أ ةه نبي َلْيوَطلا َسَمَتل
2 

aA o 

 لحم ريغ يغب ِءاَرَعّشلأ نم رعاش يف ُنْوكَت ال ٌةَمَهْمَ َكلَتَو ؛ هست

 يف ُدِجَيُف « اَهاَرَي نأ دارا ُثْيَح < ضر هام ْثيَح هَل لمت ةَماَسِتْبالَاَو ٌةَرْطَتلا تاک

 ناك ربت تاد یف نت اکو ٠ ثعتلا نت اهناحتل ارو « رخّشلا ناو ءَ لع

 . اتاي رماه ٍةدْيِصَق ْيِف عم
 52 « ٍءاَرعّشْأ َنِم دعب نأ هئاب وس د نا اذنهو ؛ لاَمَجْلاَو فْرْطلأ : ناتثأ هجَرخأ اذنه اترعاشف و 5 r rr ف. رك ل وكن د 2 كرك كوك



 « مَلَقْلا يَحَو» ۱۲

 4 اهب اول "لآ ىَوْلَبلاَو ةئخملأ هله يف مهس مهيب لخذي نأ نم عقر هال

 ا ام هلآ ىلع ؛ هد ب ام یف که زا رش وغ ورغش رخاوأ نف نری مک قل
2 
e 2 2 

 ةنأكف <« وَ ام یتش هنَأو « انيس نود َدُي ْمَل هنأ هئم ُتْمِلَعَو ؛ َتَبْنَأ ام رتا ملام نم

 اَْأَر ٍقْيقْسَتلأ ىلإ اًوَهتْنأ ىم م ِءاَمَلُعْلأ ُراَبك ناک اًمْيِدَقَو ؛ نييس ٌقَحْمْيَو ٍدِحاَو ٍبَبَسِب دو

 فرع مل ائر « اًمْوُقَرخ وا ت نعت « اَلِطاَب اوْلََق ام اوَأَرَو « َةياَد هلك ْمُهَرْمُع

 مي نأ مشتل تأ مهن اك نإَو « نواة رضع دن را يهمل لَ

 نم] ُلْوْقَي يذلا ّيِضَرلأ ٍفْيرَشلآَك « هرغش ىلَع ُهَدَي ْعَمْجَي َكِلَذ َّمَم َوُهَو ِءاَرعّشلأ نم
 : [زجرلا

 ٍلِقاَضَمْلا هدد ْنِماَيَلاَدْفُب اًرِهاَش َدَعُت نأ ئئَضْرَت ٌكَلاَم

 : [لماكلا نم] يأ حم ْيِف لوقو

 راش ئنأب ئَضْرَتال كالُغو احم َكارَأ ذأ شال نس
0 

 يف َسْيَل ام مهِيتسْلَأ ْيِفَو وعد َكِلَذ َنْوُع هدي ن ينْرُمأَملأ بلاط ْوْبَأ هلم

 « القم َءاج . كفوا نان ىلع رن واااو فلا يف يرن إلو

 ٍءْيَشلآ َّجَرْخَم ةعيطاقم ْتَجَرَخَف ‹ هرغش ِةَمْيِق ْيِف ُهُلالْقِ دارو ‹ راّصقلأ باَحْصْأ ْنِم
- 27 

 0 مو

 بعت حبو كلو ؛ هدو أدل هني بيع ام رك ودزجو يف ذم بجيت : يذلا بيرل

 وديه ٠ عِبطلآ هَل ٌعِرْنَيَ ةّيجّسلأ ِْتاَوت ” انو الإ وعيال َناَك ذإ « لبطل َنْيِريكُمْل
 ص

4 

 لنو ملک لعامين « نا اهْرْيْلاَو ةَجحْلا لوب هلم يِمزيو ٠ وليل ريو ٠ هذَا
 . ضرع ٍلَدَجَو

 : ةيواَلا نيف نيالا نق اودع دقو ؛ ني دنزملا بل نرثي ات ورغش يف تبا اإ سلاو بولقا ْىَلَع هَل نوغأ َكِلَذ لب « ُهئاَتَسَح ثر اإ لم هنآ َلِْمْلا بيب ال

 1 سيكل ي 2 و ا o a~ سد 0001 م 1 ص 2 سو سو ب مه ل
 ىلع اتيا ْمهَرْيغَو مز ناو 2 ةزلح نب ثراحلاَو 2 لاو اتلان

 ۳ ا
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 ةَدْيِصَقْلاِب ُفَرْعُي نم َكِهّلْوُأ ْنِمَو ؛ ٠ برملا باَدآ خیرات ١ ْنِم ِثِلاَثلأ ِءْرْجْلا يف ْمِهِئاَمْسَأ

 ET ؛ َةَمَقلعك : َدْئاَصَق ثالث فرعي ْنَم ْمُهْنِمَو ؛ ةَقَرَطَك : ةَدحاَوْل

 َنيِحصُملآ ريغ دنع نإ بسن سب اّمب ةَرْبِع الو ؛ قرم ا ٍتاَيألاب فرغ نم منيو ؛ دير
 ِتيَبْلأب وعاش نوفر ْدَقَو 59-5 ةيِِهاَجْلأ ٍءاَرَعش ىلع 1م 5 لق ٠ لآ و

١ 

 َوُه يذلا ّيِعْنرَطلا هناريم نم ُكّرَسُي اَم راَدْقِوب رسل َنْوُربْخَي اَمَّنِإ بَرَعْل نال « ِدرَقْل
 < م م 2 م 7 2

 : [ليوطلا نم] َةَعباَلأ ِتْيَب ىف اَوْلاَق ْدَقَو ء رّصقلاب الو لؤطلاب ال « ُبْأَقْل

 ِثَمَش ىلع هلت الاَخَأ قبْشُمب تشو

 ارْئاَكَو . ويل اَنَْشَأ ْيَذّلَأ رات الآ لع الإ كِل امو ۽ ٍبَرَعْل مالك يف هل ريت ال ُهَِّإ

 ىَمَست ِةَرَسَعْلا ىَلِإَو « ةف يِهَف ةئاّئلاَو نيا علب اذِإَف ؛ امي : ّدحاَوْلا َتئَبْلا َنْوُفَسي

 ق عسب وعلما رشي هيا ل

 ىلإ ةتاللاو بلا ريب ديلا هرْغش نِف َءْيجَب ال نأ ُدَمَعَتي ْنَم ِءاَرعُشلآ َنِم ناكر
 ءا ُرّصْقَي ناک ؛ َةَمَلُع نب ليَ ميت ؛ اَشاَب ْيِرْبَص اَنِرِعاَشَك « َِرْيْغَّصلا عطقلا

 نأ َكِلدِل جمي َناَكَو « سومما وب مهن ْمُهْنِمَو مو . قْئْعْلِب طاح ام ةدالفلا نم َكِيِفْحَي : لوفي
 ْمُهْنِمَو ؟ اًدِجاَو ايب الإ رئال َرْمّشلأ ٍدِجَي ْمَلَو « اًدِحاَو اب الإ َرِداَلآ لمل دج ْمَل
 ْنأ ُتْدَرَأ : َلاَقَق ؟ ِنييبْلآَو ٍتيَبْلآ ىلع برت ام : نيكي هش ذو هضمي لا ؛ املا
 س '

 لامپ ناک ْيِذْلآ ُهِيَقَمْلآ ٌرْوُصْنَمَو ٠ سراق من نبأ < ُيِرصِمْل َكَكْنَل ُنْبَأَو ؟؟؟ َهَعَراَذُم كدا
 . اًهضْوَمَُل َنَف هغد اًدلَه يف نصفك الو ؛ ل هيج حمر اإ ديف

 6 من SY e ا
 َكِلْذِب اوفرع موقك « َّدّصق اذإ ٍدْيِصقْلا ةدؤج + عبطاَمَمْلأ ةدوُج َعَمْدَل ناک ٍيِرْبَص نأ ريع

 ْنِم وپ ٌيِنَملْعَأ ام هلالقإ ب باَبْسَأ ْنِم َناَكَو ؛ ُهاَوِسَو فتخألآ ن : سالا مُهْنِم ٠ خيراتلا يف

 ي بزا هاج شا را اديب ىلع راکم ان اع رت يف تيرم
 1 ا ےس 2 0 2 5 م 07 8 7

 وهو ؟ هْيَلِإ ثّيحؤأ ةَحْمل وأ « هل تضَرَع ةّرطخ نبودن و « ِةَطَحالُمْلاَو ر رمل ةفيرط ْىَلَع

 ت فلا ل ردك يق لش ا مصل نَلَع َكِلَذ يف نرثي م مم

 . ئّدتْخأ هْيَلَع يذلا لالا وأ َدَحَأ هم يذلا

 : [ليوطلا نم]لْوَق يف ةّيسراَف ةَمكح َدَمَع ينال نإ : هرم يل َلاَق
 ع



  NEهلأ يَحَو» 4

 يد باذملاب ِناَكَم ّيأب رتا ِباَدَمْلاِب يسهاَلِإ تْيضَق

 ؟ُنْوُكَتوِف تأ ٍناَكَم ْيَأَو ٌنِفاَك تل اَ ٌباَدَع 2
 س 1

 : [لماكلا نم] تلو ْئَتحَمْلآ ادله نم ُتْذَحَأَف : لاق د

 َرْفاللَو ََدَغيِيلاَطلِل هج مامىر َنِيَأ ترا
 م ايلات اًرِبش ٍضرألاَو لعل ٍتاَوِنَمَّسلا يف َكْوُفَع تب مَن

 راَكثألا ة فو ٍلْوُفْعْلا ط طش  َئِيِفكآَو َكِيْطَتِل ْيِيلْمَأ تراي

 ٍراَكَجْلا ةَمْحَرَو بِلا بضع را ْيَكِل َكْنَع تفشي ٌْوُجْوْلآ رمو

 رارشألاآ ملام كاب يلع ةتخب ْيِبْسَح رارشألآ ماعا

 اهترقسي يآ ةو ةقيرط ىلع مال َءاج ّينتسبلا نأ برغل نب قرار
 فيَكو قؤَتْسأ فيك زظْنأق ٰيربَص اأو ٠ جريش يبرأ نبأ « قيِقْخّتلا لأ ةي

 هرغش ٌفاطْعَأ تالتمآ يَكَو َمَءال

 يهم هِلتاَفَم يف اوي ثف خفوق رادو يقع قيسا اذإ
 oo 3 1 و یب د

 : (لماكلا نم] ةَلعَو نب تراكلا لق لإ بنَ

 ْينفْهَس ئِيئْيِصُي تمر اطلت يأ ۾ َمِمَأ اونو قُم بوق

 وهو ١ ُهَنْيَبَو ينيب دولا ُفْيط َّضَوَعَت ١ : ُهَلْوَف َْتْعَمْلا س سَ نِ ء َكاَذب سل هکر

 : [فيفخلا نم] فتخَألا ی : ِساّبعْلأ ِل لوق نم

 اار ق هتزُذ تلم ر دك لإ يفز تكتم اه اإ

 ّنَسْحَأ هادا َفْيَكَو « اًدْيِدَج اًضرْغَم هَل َلَعَج فيكَ َْنْعَمْل عاين يف عد فيك لما

 . مرنم يش اک هجو فط ا يف ةَيِدأَت
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 : [ليوطلا نم] نبيل مالو قاتلا ٰيِف لوق رئاًسلآ هرغش ْنِمَو

 اَياَنعَو ةَعْوَلاَضاَق ٍنِييِجَش ُهَدِفج فرقا بروق اَنيقتلا اَمَلَو
 اَباَعَو ٍقاَتعلأ اأ بوست ِهقْيِرَص لالخ ئف اَقْيِرَص أَ

 1 بلوق يف -ُنْظَأ - ٍراَممل ةْلْضأَو « ادم ميو ِءِعاَدِإ ئَلَع ىتنم ادم
 : [ليوطلا

1 ١ 
o ۳ اًمِجاَر ُقْيدَّصلَآ ناك ْوَلَو ِءاَقِدْضَألآ قات اًدلَه امف... ادص ناك د خلوق لفت ا 

 أ ُتْذَحَأ دَقَو . هب ٌلِماَح ُرَحآلاَف ِرَخآلآ يف ٌّدِحاَو َباَغ اَذِإَو ! ةّرخآلا ِرْفَس نم

 : [ليوطلا نم] َكِلَذ يف ُتْلُقَف «عْيَلِإ ُتْيَدَتْهآ اَم هاَلْوَلَو « ُدْنِم

 بلف ىلإ بلف َداَْنِإ ىَوَهْلآ ُدْيِرُي اتاك ٍرذَصِل اًرُدَّص ئَوَهْل َدَشَو

2 2 2£ 

 ٌرصاَنَع يهف 5 ٍةَمكِحْلاَو ِفْضَوْلأَو ب 2 لَو لرل نف ْيِرْيَص رش ُدجَت ام ٌنَسْحَأَو
TN ٍ 0 اَهَرَواَج ْنِإُهَّلَعَلَو « ٍضاَرْغأل هذه نف لإ ُفْوَصتَي ام ئَوْكأ ةعم فرص ال «وَقْوْدَو هبلق ر 

 ٣ سر ةر رور 1 ل SS سرع ا ها مع سس وو ےک
 نأ ُهَّركَيَو اًهاَبْأَي وهو ةَعْنصلأ ٌرعاش نؤكَي هال « ام افغض ةنادأ 0

 ر ا يل وک ار KE oF 5 احن ر
 2 اَوْبَأ َحتف ْيَذلأ وهو « ضا الأ كلت ئف دحأ ِهْيراَجْي ؛ اًهِلْجَأ نم م اًرِعاش ْنْوَكَي

 : [ليوطلا نم] ُهَلْبَقَو « ٍمْهَجْلآ نب ٌيِلَعِل تِبَبْلا ()
0 5 - 207 0313 2 2 2 0 

 بذقم اوف ني ادارن ئتذأو ٍةَمْجُْهدفَباتٌكص ل َبْرالأ
 : [ليوطلا نم] راسب لوق ْنِم ُهَدَحَأ
 هوُدذَتَو اهي رخ ٌرْوُمَت  اَسَحْلأ ةَموضْهَم فاطغألا ةجَِيْرُمَو

 ربطت نِيَقْشاَعْل ُبْولُق ٿَداَكو ًٌةَِباَبَصم َكَِلَع ثَمَص توق اَذِ

 روسو بچا ْيِنْوُذ حبلا ئلإ اتي الآ صخب الاب ثوّلَح
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 ٍنيَلُجَر ْيِف ُدحاَوْلا ئتغَمْلا مق ذقَو ؛ ك ْيِقْوَس ميَلَع ئَدَتْحآ ْيِذَّلآ لامل هنأ َكِبْسَحَو
 اَمَليْبَص الز هنآ ْمَلعأَو ئرأ اتر « ْدَخآلآ جوي مك امدح ذج مک ا : ُرِدْفَي نح

 َناَك َكِلَذَكَو « ميف هقْوَذ راثآب مجْرَيَو ُهَرْعش هيلع ضرع هَل ُفِلَتْخَي اًدلَه َناَكَو < قوش غب
 َتِيبْلا ادله اَّشاَب ْيِرْبَص ْنِم ٰيقوَش َدَفْرَتْسَو « ُميِهاَرِْإ كب ظفاح َيِدْوداَْلا َُقيِلَخ ُلَعْفَب
 : [طيسبلا نم] َرْئاَسلَ

 و 8

 يِناَحْوُر ُنْسْحْل اَمر بارلا ّنِم ٌرَشَياَنَنِإاَنَع كلامج يبو

 ٍةَرَسْلآ ريغ م و لاَحتنالآ ُرْيَغ يهو 3 يق نِ ةَْوُرعم نس م هس ةَدَفاَرْمْلاَو 3 اشا ٰيربصل وهف

 ئف ةَياَكِحْلََو ٤ ُهَدَقَرَف ابك هنآ َرَمَأَق اًديَهُد ةَعباَلا دهرس دَقَو ؛ اًبَصْعَو ةر اَغِإ ْىَمَسُي اَمَو

 a تلم دورة
 هاوس نَوَ ةو كل

 ٍضْعَب ْنِم اًهِضْعَب ِظاَفْلألا رادَْأ ٌربيْمَتَو ِناََْلا َقْوَذ ٌنِسْحُي ْنَكِم ّرْضم يف نكي ْملَو

 هللأ مُهَمَحَر ْهُدْبَع دمحم خّيسلاو ٌيحِلْيَوُمْلأ مي م َميِهاَرْبِإَو ٌيِرْبَصَو ٌيِدْوُراَبْلاَك اهتلالد ِناَوْلَأَو

 ُعْيَّسلاَو « فْرَطلاب ُيِحِليَوْمْلاَو « ِةَفِطاَعْلاِب ْيِرْبَصَو « ِةَقيِلَسلَأب قودي ُيِدْوُراَبْلاَو ؛ اًعْيِمَج

 امم رکا سرداب هلص مل ْيِرْبَص ةع ٰيف ا کر ءْيَس كلو ؛ ةَداَلا يصاب

 ٠ َرط يرحم عَ الب هو « وربع ىلع يرل لصق ناك لجأ نيَو , سلا هلَصَح

 انا ٍلُجَولأ رغش د ف ِظاَملَأل ضي تل كنو « برغل َيِرْتْحُب َنْوُدْيَر َنْبأ اُْبَمَل امك

 َكِيلَقِل تعض ان انا اَْيَلَع نس ب َكِبلَكَو اًهْنِم ةَراَبعْلا ىلع فق « ٍرْعّشْأ عم ٌرعَش

 سامنا نم سفت يف َكنَءاَج ِةَكِئالَمْلا نم م للم فت انکو ارُمَع يلع ُرِْفَت يهق « ةَّضاَخ

 2 مى ر 9-5 4 ص 5

 َوُهَو « رَمَقلآَو مشل ٍلاَمَج نِ اًءْوُض ويعو ټر اهَط يف َنْوَكَي ْداَكَي هاب هيّيسَت ُراَتْمَيَو

 نأ ْوَلَو « ئتْعَمْلا اًدنَم ىلإ هرغش َّلُك فرص يذلا فتحألا نب سالا ّنِم ُبَسْنَأ ْيِدْنِع
 0 ے2 ے 7 سك ره ع تاج ه

 ةقبَط ىلإ ةَعِيِبَر يأ نبأ نم « باَبْلآ اًذلَه ِءاَرَمش لك لَمخأل حْيِحَص بدأ رص ناك ُةَرَصَع

 . عباَسلآ ٍنْرَقلآ رخل ةماعلا َِِ را مِنَ ىلإ بَرَعْل قاّشُع

 : [طيسبلا نم هلو ميدل لز رع سَو
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 ِهِيَحالَم نم 7 2 تفرج

 : [طيسبلا نم] لور

 َةَمْفاَتِب ئَرُكَّذلا اَمَف ْيِداَوُف زصفأ

 اَمَمَر هَبإْطاَش يذلا د ُداَوَُهْلا الس

 ا ُهَّنِإَف ٠ « تلا اذه موفي يذل بلقلل أعل ل هللأ ةَمحَر ايو

 . نوجا َنِم عوّتلآ اذنه
 : [طيسبلا نم] هلو E ةّيماَرَعْلا هدئالق نمو

 ْيِدبَك ٰيف تشق لَم ّيَحْلا يسآ اي

 اَهمَظْعْمب ْتَدْرَأ قرح ني ُهَوَأ

 اَهِب َتْفَصَع عالضأب اَمر ٌقْوَشاَي

 ْدَكَو (ِلاَمَج ُلاَثْمَي) ةَدْيِصَق ُهَلَو

 : [لمرلا

 ُهْرْفُت ادم ناك ْنَم ء ييسباَر

 سُنا نِماططَش َيِفاَخَت ال

 اقفال نم وخلا تسْضاَر
 ىلإ ايامآ ثنا و

 نَجش ْنِمَو قوش ْنِم نيران َنْئَي اَم

 ٍنَسَحْلا َكِهْجَو ْنِم ٍةَلَْت ىلإ "كط

 و ۾ و يي مح همس 5 007

 ها اوز يف ءاد تح و

0 

 همت َلْرَق ْملَو
 ا

 اًماَياَنَح ئِف اًرْمُذ ُقِفْخَي ُبْلَقْلاَف

 اها يا قب يف ْئََشَمَت

 1 وق اهنويع نمو ٠ ةوتنرفْلا ىلإ لإ اه

 ٌهَمدْرَأَو اما سبأ اَيُدلآ هني

 ءايكلا ب ايف ُةَوِبَّصلأ رع

 لولا نح ا تبادآ لّضّترأو

 ءاَهصلأ َكاَذ ثر دكاَم كلم

 ٠ امش ياخ ال ٠ : ملف ىت يف َنوُلَُْ مؤهلا ىلإ بدلا خات ِلَوَأ نِ ُاَرعْشلآَ
 وو <

 قلا علب هضم اك ذإو «رنجألا بيل دله يلغي ىلإ نو نت خو اتو . تایالآ

6 
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 حو ١٠١14

 : [فيفخلا نم] اًهِيف لوي

 هلآ ْيِمِرْكَأ
 ئم َرَجْطُمْلا يفاَصلا ئِلْذِبَأَو

 اتا سا مل لار مطل اَذِإَو

 ادام رؤزشلا نم

 اَهِيَف تاب ئيلأ ٤ تا يفْذَفأَر

 اًرْظَس طخ اإ يرق عار

 رس ةف كف ناك اإ

 سلا نم نكي ْنأ تف اَذِإَو

 ٍدِيغَأ نإو الب هات ملاب ْيِيَحْبأَف
 اط دااملآ َرَوفأ اط

 اّنَم َداَرُمْلاهيحتئآأف

 وهِئيمداخ يحتم م

 م اًَدذَمَتْسَأَو

 اَقْرْعَو
 ْتَدْسَأ EE ةَجْهُم اَذِإَو

 لإ كبل نكي تا اذطفف

 هني بأل يقع مهتجاف
 هللا اذل ء

 اع
3 

 اَتيِعتْسُم ا ئاد َءادذلا فص

 اًئييسخُملا ةَنْؤْعَم ئيِفطَتْسََو

 اقشا لئاّسَرا هيو

 َةصلْخُمْلل صالخإلا دعأاَم

 اَكِلَسْرُمْلا دبل يِلاَح حز
 . ٍرْضَعْ اداه يف ناك نم اتراك دحمل نإ قو امو « وسلا وهو

2 

 لك ْنِم عشب : لآ يف ساَملألاك هَ « مضارع عنو هرغش نِ ٍلَْتلآَب لي الو

 زياني نزلا نب ي إرم خالو« وج
 نم خلت ٠ لمجال ت فأل

 یف هتسح

 ةتشح دچک ال ام عال

 E ءاَرَواَمَو « وبك َءاََو ار يقيس

 ني 2

 سمسا ةَراَرَح نصب رْوّلِْلا ضَْبَكُق ري اَنايحَأَو وست عاَمْشل

 ! للأ هّمَحَر < ِْيَلَع ةئيِرَحْل

3 
Ca 



 رو

2Aیر  [ 

 ۱4 يعفارلا قداص ىفطصم یی وزا 2 9

2 E اسلام ر و e“ 

 ابف « ُهَرْثنَو ُهَرْعِش هش الإ اَنتيَب ظفاَح ْدْعَي ْمَل ْنَأ َدْعَب ظفاَح رش ةءاَرق نم نالا ُبْعَرَ

 ف لقي مْ ريشا د نأ نسخا لإ يتب و تب كنم نن ثا نينا

5 

 ل وتم يڪ مسج ن ف قوقل اهئ يلا ةَقفَدَممْلا رغشلا اذن ُةَعَلَو

 عَ ‹ يِناَيبْلا اَهِبكْرَت ٍةَقدَو اًهِتَعاَصَنَو اََلاََج يف ةتيبْملأ يرل يِ نزك نأ ْنَع رخت

 هناك « ُهَدْحَو ظفاَح ٌةَمَل يه اهنا يف ْيِراَمُم ؤا ُرباَكُي ْنَم ملك رْصَمْلأ اًدلَم يف َسِيَلَق َكِلَذ

 . هراثآ ٍلَمْجَأ يف هب ظفَتخي نأ َعِنِراَتلآ مَعَ

 « اهِضْعَب ىلإ ٌريْشَأَس ٍصَقّتلاَو ٍفْعْضْلَأَو باّرطضالآ نم عضاَوَم هرْعش ٰيف ُفِرْعَأ تاو

 اَمَو كَ امو هم ران ام لابي ا باب ْْعَيِراََلاَع ردّشلآ ادن جا ةرغأ ام لَ ی لَو

 يذلا ٌّرّسلأ ْيِفَو « اًهْنم اَهْنِم ِءاَرَجَأ ٰيف ال تداَم عاَمِتجأ يف ُهتَمْظَع ْتَناَك ْذِإ « هعقْوَم ِرْيَغ يف عفو

 لوفي ادب هه ؛ عضم دود مضؤم يوب نوت يذلا ٍرهْطَمْلا يف ال عضو ّلُك يف اهم
 . يَ امل رظنأ : دقي ذأ لع حّنَصي نِ

2 0 e 
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 ذقو ءويلطو بلاي يدعو 19٠٠ ٠ َهَنَس ىلإ هلآ همح - ظفاحل ٰيتقاَدَص عجزت
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 هتقن نل صاغ ؛ اَهَِإ ىهتنآ ئتلأ ةوْردلا ىل ىلإ اًبلاَعَق لا دالا ءاي ِذِئِمْوَي نم ُتْدِهَش

 كو ههر ذم ةزكتب مل ناكم يرش يف هلو < « مرک خ م َكِفَ َناَكَو توم نِناَْصَأَو

 525 ع و

 ٍةَروُصِل نيِناَجْلاَك ةَعللا هذه ْنِم َرَحآلآ ت ُدَحَأ ىر ُهاَيإَو ثذكو ٠ اھل عسا ذم ویب قضی

 اتي ام برب نأ لو « ما دغ ةروطلاَو الك نأ ةعنيطلا يف اهب ال : حا

 ٍرْيدْقَت ]ذو لع امني رولا
 ا

 اا و

< 

 مهل هَ
 0 ا ا کے ا

 ْنَم لك َدْنِع َكِلَذَك ُهلَعَلَو -هرغش نم َرَبكأ يِدنِع ناک ها َرْرَقأ ن

 ر 0 رب و

 . اهدعب امو 777 : ةحفصلا < 1577 لوألا نيرشت /زّيْؤتكأ ء« ۸١ دلجملا « « ُفطَتَقُمْلا )*( ٠



 « ملقلا يو ١ ا

 ْئرْدَت الو ُيرَفْبَعْلا نيف ُهُّسِحن يذلا ئئعَمْلِبَو ةّيوَقْلأ هسفتب َكُمَظاَعَتيُهَنِف - مهنا ُةْوُطْلَخ
 ا 0 و 3

 نم نارم ْمُهَل قستيف 2 مهي لص نم يس يف مهو نيرا رخس نم َكِلَذَو « وه ام

 َرَخأ اًباَجْعِإ ہهراثاب باَجْعِإلأ َمَم نأ 0 بْيِصَتي ِناَئْيِصْنَو ؛ طح ِناَّطَحَو « دحاَو رنا

 ىلع راگلاک ُباَجْعِإلأ ر رمَتْسَي ةَيْؤُيْسَمْل ٠ ُمهِتاَوَذ يف ؛ َراثكلآ هذه ْتَعَدَب يلا هُم

 قر ب قرا بقت دک فقزع یف تاعالا نكي مهر فو ینا قوت ال قرط

 برق ناو َدْعَب ْنإ ٌدَح ,

 « ِهِرْصَع ٰيف رثآلا ْمِيلَب « ماَهلإلآ يوق « ةَعْئَّصلا بْيِجَع « اًيِرِبَع انْرِعاَش ناک مرج ال

 نو رغشلا نب بيا يف كِل ينو « عير رو ني ةوؤط ني حقو لوت ب

 ُماَكْلا بألا وأ ْماَتلاُرِعاَشلآ عب نوک ا رشا نون ف ماا نعم هَعَم نكي مل .٠ اھي

 لري نأ بجي أو « ٍدحاَوْلا طمتلاك هلأ ىلإ هِتَو كي يف ملك ةر نِ مَ ۽ ةادألآ

 م ةسايَسلَأ ِتناَك ادق « ِةَفِلَتْخُمْلا ِةَريثكْلا اَهِضاَرْغََو ةّيئاَسْنإلا سْوُمُتلآ َّنْيَب هُرْعش
 ميرال نإ : ٍفِيّصلا سْمَسَك لك ةرعش د َنْوُكَي نأ يغني الو ٠ ةئايتلا يم ايلا تل

Oo ا هيو هرطعو هراز ني ةع هناك « َّبَحَأَو اهم َلَمْجَأ اَسْمَش . 
 اعف تا وو وريم تذل ذو ۰ ایج أ واقل لأب دك ناك دعك

 وسْفَت نيف امل اَْيَِص اَدِبعَت ُهآَرَو ظفاَح وب ىلع « اًمِيِدَ ّرْضِم ْيِف ناک َماّيَأ َنِلَع درک
 ناک ع ذم الإ اعاش ةغأ ال انآ : ٠۹۰۳ دس ف ارب ئِ لاق ٠ اهب مَنْ يتلا ةكلمَمْنلَ
 دعت ال َكَّنِإ : َةَكْوُشْكَمْلا ةراعلاب لوقت ال َكَل اَمَو : هَل تلف . ِتاَيَعاَمِتْجالا يف ُمِظْنَي

 7 هيرو م # ص ير ر م 2 0 ٣ ا م

 يح اروم نؤكيل رعشلا هيشطوم رايق تدي مس 5 ٍلصأ يف حيراتنل ولخ (ظفاح)

 « َةَساَيَسلَأَو َحْيراتلأ هساَسأَو ُهَمْظَن ام رثكأ َءاَج مث ْنِمَو « ٍفّرَصَتلا يوق ريثأتلآ ْغْيِلَب ٍبْصَوْلَ

 فر ريغ رغشلأ هدام كلو « ُيِعاَمَتَجالَأ ٌرعاشلا هنِإ : لؤقي نأ راتغالا اذنه هل َّحَصَو e 58 هو يكرس م 1 0 د 1 2 n 7 يو 2.

 ؛ هقالطإ ْىَلَع ُرِعاَشلأ الإ حؤؤلأ يف َسِئَلَف ٌيِساَيسَو ٌيِعاَمِتْجأ ةَداَملَأ يف ناك اَذِإَف « ٍرْعْشلآ
 همر يف ةروصْخَم ُةَّصاَخ ِناَعَم َكِلَذ َدْعَب يهو « ةايَحْلأ تئاَفَح لك ْتَسْبَل ُتايِعاَمِتْجالآَ 25 2 يعم م مر il <” فس -_ٍ ةه سو



 1 يعفارلأ قداص ىفطصم

 هُْجُو ْنِم ِدْوُدَحَم ريح يف ٌدِعاَش ُيِعاَمتْجالأ ٌرِعاَّشلَاَم . سلا َنم ةَقيِفَحْلآ هَل يح لْكَش

 يِناَسْنِإ ُنَْلأ ناك ْذِإ « انف هُرْحِس ْئَمَسُي الف هرغش ّلُك ٌعاَمِتالأ ناك اَذِإَو « وِبِهاَذَمَو ٍرْعّشلأ

 يف الر سرلا يف ُنْوُكَت ال بدال ملأ اَهيَلَع ُدرَطَي َِّْل ُِئياَمَمْلاَو ؛ اًماَع اًلِماَش ناك
 ٌرْعّشلأ نكي ْمَل اَذِإَف < ٍناَكَم الو تفر نصت ال يلا ةيئاَْنإل فنا يف ْلَب « عضْوَمْل

 َوُهَف « هقئاقحو ِْضاَرْغَأ هول ضو اما هي سال نم لج نك لف قاع تیم

 ِتالاَقَم ٍمْظَن نم انا هلل ُتْرَشَأ اَم َنَْبو هيب هبشلآ هجو اَدَهَو ؛ (ةهيَرَحَمْلا راَبخألاَك) غش

 . دئاَرَجْل

 عطل ةئياسنإلا يف اهنم نحت يأ ءايْشآلاب ات ال وزع ٍداَرَجْلا تالاق
 ٍرْهَش نِ ذك مو هاب مزهر اتمؤ اَهنِم نوي يَ لب « ِتوَملاَ ايلا ٍقِاََحَو لاَ
 َكَرْذَأ ذو ؛ ُتْوْمَت مث ُدَلْوُت مث « ُةَدِئِرَجْل ِتَناَم ُمْوَيْلَأ تام اَدَِف .. . اَذَك س نم اَذَك

 , ٍلِيِوْحَت ْىَلَع مئ ر د ا

 هوُجُو نم دث ام ْىَلَع اهو . ٽيقب ام يرل نم امَحْمُي نأ ُنكنُي الف «ُةُرْغش
rz 

 اًرهاَظ اًفْعَض ٌبَحْلَأَو ٍلاَمَجْلآ ةي سا نفيه نك يكمل نأ لع ؛ سقاو اوال

 هَتَماَقِإَو هفاًصْوَأ ةو ةّيئاَسْنإلا هتمكح ٌنكنَلَو « تمَمْل ادله ْيِف ظفاَح اَنِرِعاَش ٍفْعَضَك

 ٌهَرْعَش كرت كلذ لك ٠ ٍلاَمَجْل َنِم ٍةَعراَب َلْيئاَمَت َماَقَم ّنئَمْلآ اَهِلاَمَك يف َلْئاَذَلَآَو َلْئاَضَمْل

 يقول ارغب ةّيَئاَسْنِإلَأ راَرْمَتْسَأِبَو ايلا راَرْمِتْسأِ اِمَتْسُم

 لآ الإ هبْيِكْرَت رس ُمَلْعَي الو کرت م ر ما اني ميشت يف تم نزلا دع نإ
 £ ام ك 4 4 و

 ٌنساَوَحْلأ اًمآ ؛ رْي لاو لالا نم رم مل « اولا لمع نب اسأل يف ين ب کلو دخ

 ا ع وعلا نب والا مقل مغ ۰ 1 بيلا

 ْعَم اًدحاَو اطَمَن هب َعِجْرَتف ؛ َيِباَيسلأ وأ َيِعاَمتجالآ ٍرِعاشل تف ىلع رصف تح حسن

0 

 حولا ةَريِصَبَو سلا َماَهْلِإَو ركل ی ئَوُم الإ يه نإ ٠ ٌرْمَّشلأ اًيَلْمُج اِتَلْمُج ْيِفَو ةيبدألا َراثآلأ ذأ
 تارا 7 لو 02 دعو مهد

 ؛ ٍلوَحّتلا ريك ئوُقلا ِهِذَمَو ؛ ةَراَتْمُمةَيِلاَع سفت نِ ابنا اهيو يف اهلك لجسم



 « ملقْلا خو » ش ۲۲

e eg 9ا سا ري < ف  

 وتو «٠ « عت ةريْثك اهراثآ دؤكت نأ ةَروُرَض ُبِجَيَف

 ِكلاَع ِهْغْوُبَن رماَيِقَو هدأ زایعم ره ةعباتتم ة َرْفاَوَتم اهنيجَمَو بْيدألا

 . ُفَْنَ اَمَوِْيحاَوَن نِ ٌءْيِضْي ايفو « ارتب
5 

3 

3 
 ا

 ٢ ا
 م
e 
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 يف فن وي يع رع دق ناک ْنِإَو (هللأ هَمَحَر َفَّصْوُي ْنَأ بحب ناک اَمَك) َيِعاَمِتْجال اَنَرِعاَش نَا یل 25 سم5 : ص ےس 1١
١ ef 

 يف نالا أو ١ هبويعو همالآر هُيِداَوَح ٍفْضَو ْيِف َّنَسْحَأَو ١ ةيهللإ اًساَقْنَأ ب بْعشلا حور

 ييزشلا ناعم يف ناف ٠ حيحشلا مضت ن ةيئزملا هذه يف لَو - كلذ ّلك
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 مام ِبْعّسلأ َّنِم َيِعاَمِتْجالَآ مام نَا < َنْيح لع ؛ ِثداَوَحْلآَو ٍمِئاَرَجْلِل فقتي 7 ؛ ٍقْيِرَطلأ ْيِف
 ٍرِعاَّشلا رغش يف َدَجْوُي نأ نأشلآ َسِيَ قالخألاو عابطلل ُنِلْجَي هیتر نف 54

 ُتواَوَح جوت نأ يهو « اهني لع ةر هذه رَ نق « اهلا ذا امرأ ِهِرْصَع واو
 . يذلا مدل نم ئراقلا ُرُصنْْلا ءرخش يف دركي ْنَأَو « ٍرِعاَشلأ رغشب ةَض هَ

 اوبد تم ذأ ديري َناَكَف « ِهِدْهَع رخآ ف ادله َّلُك كذآ لآ ُهَمِحَر « ظفاَح » نا َْلَع
 شوكو ٠ . ٠٠ نإ اعاد ات طقم نيا علام ریت اب ةب يلم

 ؛ 5 قع ولآ ءار نم اج ف عب يل هالا عَ ِمبَهْذَم ْيِف ؛ ظفاَح » مام

 نأ هِتَمْطَع نم ُصقْنُي ال َنيِهاَلِإ ْرَدَق َةَمِاّتلَأ نأ ىلع لد ُتْيَحِب « ُرَخآ ٌرِعاَش ويف هئراَجُ ال

 ؛ َكِلَذ نِ هَل قل امِل أَ دن لم ريم رهف ' نذل يف اَهّيِوَد يود ةدحاَو َةئداَح َنْوُكَي

 2 ِهْلُظلآ وب فذ م ٠ « ُناَدْؤُسلَ ُهَقَذاَقَت هٿ « ُسيَجْلا هدب مث ُةئيزحلا َةَسَرْدَمْل مکا

 ةَِناَرْمُعْلا هدص نو رجول هاها نيف كلذ وعر ةع دع عْبَّشلآ ِهرْضَع ُماَمِإ هالو

 يانا تؤشلا لإ طاح ني ملك لقو يجو ةيزح هرم - حالضإلل يات و

 ىلإ ٍناَدْرْسلأ نمت يف هلاکو « اهِصِئاَصَحَو ويم ٍثواَوَح ْنَع ريل صِئاَصَحِب دعا يذل
 و 2 7 و ب و
 . يِناَعَمْل ٌبراَح مر ِشْيَج لإ « ويّمأِل ًءادغألا ماَوقألا ٌبراَحُي شْيَج ْنِم لقتنأ دق ٌرصم
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 ييرعلا بدالا رس ئلإ هاده يذلا لّوالا باتكلا ناكو ميِهاَرِبأ ظفاح دلو 2 لا دالا س الإ ُداَذَه ئذّلأ لوألا ثاتكلا ناک و « ۱۸۷۱ نس ہئھا یا ظفاح َدل*



 ۳ يعفارلأ قداص ىفطصم

 ‹ ٌيْنِصْرَمْلا نْيَسْح هح خيش ٠ ِةْيَدألآ ِةَليِسَوْلا ١ ُباَتك َوُه  ُهَتْمْييَط مكحأو ُهَقْوَد ٌفَهْرَأَو

 رغم صالح ظفاح أرق باتكلا اذه ْيِفَق ؛ ةتس َنْيِسْمَحَو ٍسْمَحِل ّرْصِم يف ٍعوبطَمْل
 و ےس ا

rdت  
 ا قود َسَرَدَو « ةفلتخُملا هِرْوْصُع يف يرل بألا نو ْنِم ةَقَمحُم

 غبت يتلا ةقبرطلآ “ هم فرعو « اًهِيِكْرَت ٍراَرْسَأ ىلع َفَمَوَو « ٌقْوَّذلآ اهب غلبي

 يل لبو زفت لا نبدا لا وا او نمو یز

 ذإ « ِهِرْمُع رخآ لإ ظَمْحَي لر | آو . ظفحلا ىلع هتحيرق ِذِئِمْوَي ْنِم اَنُوِعاَش تبق «٠ اهنم

 ٍفْعَض باش ْنِم ْبَبَس اًدلَهَو « ُهْنقِلَع الإ ٍءْيَشِل هت ال : ٍرْيوْصَتلآ ةلاك هير ْتَناَك
ra 0-8 مة Je 

 . ةَياَعْلأ ىلإ ميف ْئَهاََت اَم ةَْللأ ف ةَوَقْلآ نم ْيَلَع در هككللو « ولاي
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 ظفاح اًهلّواَنتف « ٌرصم ْيِف « ّيَرَعَمْل ُتاَيِمْوُرُل ١ ْتعِبَط نَا دْهَعْلَ َكِلَّذِل قفتأو

 ظِفاَح نيب َقْرَمْلاَو « َيِعاَمِتْجالا رسل ىلإ تعزو ليم َتِعاَب ْتناَكَف « اها َرَهْظَتْسأَو

 طاح بكَ ريك رارسأ لإ يرعَمْلا دمت يلا وه فما ي ِةَبهْوَمْلا ف ّيَرَعَمْلأ َنْيِبَو

 : ْعَقَيَو و كاته ٌرْيِظَي ٠ لوح اَمَو ٍرِهاّظلآ دنع

 ئزخأ ْتَقلْعَتْساَو ٌراَرْسَأ هيلع ْتَبَعْصَتْسأَف « ةيحاَللأ هذه نم اًفْيِعَض اًنُبِحاَص ناک ذقو

 ادنإلآو ٍلالَجْلاَو « ةقيلْحْلَأ ْيِف نْسْحْلأَو لاَمَجْلَأَو « ةاَيَحلأ يف ٌرَّشلَآَو رْيَحْلأ ِراَرْس

 هب أَ ال البم ادد نم يعمل ب ذو : َكلَذ لك ْيِف كَّشنََو رارف الأو ٠ زل
261 
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 وسما

 رفت يضارغأ ني عضو طلَحَو بسم ٠ ةَرصْنُم نبع يف ءيضَألا ئّلَصُت امك فص مآ

 هيَ ديِشْنَس ی َرْخأ ةر يف ظفاَح ُهَعَباَتَ . اعيمَج ٍضْيرَمْلاَو حيجصلا ل ىلع ٍةَضْيِرَمْل
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 ەر
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 « هدمت يؤ نم حصا « يِدُراَبْا رغش نم « ليسوا ١ ٰيف أرَ اب اًنرعاش نیو

 ا
 مهن ىلع فيلا ةدؤُجو ة ةعنصلأ ةئاتمو كسلا ةلارجو ظفّللا 2 يف جهت لع َراَسَو 25

 نم َعَمَج ادله نل « َكِلَذ ْيِف ٰيدزُرالا َمأَس ُكِرذُي ْمَل ُهَنِكنَلَو « ٍفْوُرُحْلا سار راو ٍظاَفْلألآ

 سخا هرْغش يف ّلَخْدَأَو « ِهِرْصَع ْيِف ِهرْيَغِل قمتي مل اَم بألا بنو ِءاَرعُشل نوار

 رم نإ اح اة لق و + يتلا وعل عير م تس بن نف يلا یتتش م

 . يدم م رخآ ىلإ اهَمَِلَو عنَّصلآ يف دبل أ ِنْب ملم



  fملقلا يْحَو» «

 يلوا يلا فض نيو ام يشب يف زا ين خلا عام
 دع ٌةاَيَحْلا دص اًرِعاَش هفت ْىَرَيَو « اَدَرَشُم ارفف امي ناك ْذِإ ‹ هتاهج عْيِمَج نم ِهْيَلَع
 ريغ ىلإ ي َيِفُثَو « ِكْلُمَو ٍشْرَع ْنِم هٿ هناريم بِصغ ْيذَلأَك « ٍرْعّشلا ةتكنأ ْنَعَو رعاشلآ ِةَلَِْم
 كس عام رو ا و موو مام لعل 7
 . دب هتقادص نم اَم ودع : اهل لِي «ٍرْفَمْلا حرر ءار إب هحور تعضوو . هضرا

 ماع هد
 + بتال لو کلا ا

 7 ع لدي 8 فا ريا لق ُهُرْعَش َناَكَف « هناويد ْنِم لوألا ُءْرَجْل

 لالقتسالا نيبو اهني ّيِرْعْشل رعشلا :

57 
 املأ اذلَهَو < 11٠ وس ىلإ ۱۸۹۹ هنس نم ْهُدْبَع دمحم يسا ِةَسَردَم ْيِف سَرَدَو 31 مم اع 68 2 ص يصيح

eةعيرشلأ ياف «ونَمَر ْنَع رعت ی أكو « ادق الجر ِهيحاَوَت لک نم َّناَك - هلآ همحر - 3 ا  

 ْنِم ْنكدَلَو ٌيسدقلا ٌرْسلأِب لصتأو ٠ ِِلْفَع يف ْنِكَلَو ّيْخَوْلا َبهُوَو « يَمْيِزَع يف ْنَكدَلَو
 نم هاف « ةَناَثلأ ةَ ا يم اًرِعاَس ٌظِفاَح َناَكَل ٍصْئاَصَخْل ذب هنأ الوو َوُه م الوو ءوبلق

 وسماه ت ص 5

 دَر هری مب ك نم مالالا بص د هنلعج تل ةوقلأ هذلَم ُهَل ثّناك ُهَدْحَو يشل

 . هرغش نسخا وهو اعلا ِءاَمَطُمْلا فْضَو ين ُنْييَمْلا دش ادن امرأ نم

 ةيْئراَتل ُمُهَيِسْفَت يخّولآب هقطلت ىتح مهال اسل ُدْلَعْجَي ام موق نم م ٌظِفاَح ذج ْمَلَو
 م م 2 25 .٠ 20 - رهظيل < ءمأ بیدا وأ ء ت م بدأ ةَبْخَ وبدأ ْيِف ُبَعَْي رم ؤأ ٌكِلَم الوت الو « ئَربكل

 م 2

 بيبا رس ْنِم ٍرِعاَّشلل ُلَعْجَي يذلا ٌبحْلا َفَرَع الو ٠ َحْنراَتلا ف َةديدَج ةئرقبَع هلم

 قفتت مل يِتلأ ةثالثلأ ِهذلَهَو ؛ اًمِهْيلَع دلع ديرو اَعَم م يكمل : ةن ةّيسفّنلأ ْعَمْجَي اَم

 تيل نتا يب . طاع

 ‹ َهيِذاَجلَو ا زا ل لک نم یس ام اإل ْيِف َدَجَو « ظفاَح » نأ ري
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 رعي ْمَل اَم ِةَعالَبْلاَو بدلا ٍقْوُذ ْنَم , هيف َفَرَعَو

۳ 

 ٍقْيَقَّدلَ قو ان جرو و ««زاجغإلآ لاد دو ةَغالَبْل رارس او ٍقِطْنَمْل يف هَسْورُد

 واس

 ص « ةباثرلآ هضاَرْغَأَو ةبعاَمتْجالا ء هِعْيضاَوَمِب ب اَهِْم ّجَرَخَو ُهَسِلاَجَم َرضَحَو نكمل ِيْوُلْسَأَو



 ؛ ٍدبألا ىلإ هرْغش ِيِف ْمّرْصَنَت يتلا يه ةف ِةَيِناَحْوُرب اهني َّجَرَحَو ميڪ ٍتاَرْطَن َرضَحَو
 2 3 تو راو ارس ر ٤ھ ا نك 37 و

 ٍحالْصولِ لمع يف هططخ ْنِم ةطخ رهو « ّبَرَعْل مَلاَعْلا ىلع خْيشلا ٍتاَنَسَح ئَدْحِإ ظفاحف

 ُتاَنَسَح ت نر ا اَذَِو ؛ اياك لاء ءاّيْحِإَو ةّينَط ولأ أ ةئرضملا ةَضْمّتلَاَو يمالْسِإلا ىَقْرّشلَ
a22  
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 اَمَك ْخْبَّشلا ٍتْوَم َدْعب َكِلَذ ْيِف ٌرَمَتْسأَو « هجْوُرَو ٍماَمإلآ ةَرْكفب اًهّجسَوُم زاغ ضمد

 .٠ وُراَقَم لإ يرجي ماد اَمْدْنَع جرحي نأ عطش ال : ُاَرْجَم رح اّ هللا كمْ

7 # 3# 

 ءان هلم َوُهَو « انف اَمَك ٍدْيِلَوْل نب ملم ٍبَّهْذَم ىَلَع هِتَعاَنِصَو هِْنَِب يف ظفاَح َناَكَ
 گلا ئ اع رگ جيف ئ وقف ل اوفو ٠ كح لانو غلا لَ ن

 ْتّسْنَأ اًرْغش لوت ٠ زد لجو نفرت اهل : سورما تيب لك راتاو ٠ ملكا

 ٩نایاب لفعلا) هج َكَرَبَو « ْيِناَعَمْلاَو ٍظاَمْلَألا َءاَرَو َبَهَدَو ءوْجَو َّلُك يف ُهُرِطاَوَح

 نكت ْمَل نِ ةّوَق ئ س َو رهو ‹ َبَصْعَتْسأ وأ ِْيَلَع وَلا اَمِيِف ُهَلَمَع ُلَمْعَي

 يع يف وأ ةَدْيس ٌدْيِصَقْلا نم هعض وضو يف ءاج نإ خست ات ُب هن ؛ وف ُنْوُكَتَسَم َنآلآ هيف

 هو دعب نعوم ام كدة َدْيِصَمْلأ اَمّنِإَو . ديب اَقَسَت اهي عي الف «هِعضْوَم

 « اًهتايبأ يف الّا ٌةَدْيِصَقْلَف ٠ قافالا تابار ُماَهْلإلا اهب ُءْيجَي امك ََرَتْعبمَو ةَفِسّتم ُهْواَرْجَأ

 اَ الإ ُمِظْنَي الو « اهلزاتم ئف لنو تابا تنر َمُث : يآ « اهنف اانا ُنْوُكَت م

 َكِلَذ ْيِف عبي َوُهَو « ُداَقْنَتَو حَمْسَتَق ىقيسْوُملل حف نقلا نال ‹ َكِلَدب ٌرْعْشلأ ُضوُرَي

 نبأ هي عو نم يهر ۽ « بألا هويات يف ينحل بح نبأ اَهَرَكَذ ةَقْوُرْعَم َةَقيِرَط

 ةَدْيِصَقْلاِب هَرْكف نه زي ظفاَح نق ِةَلْمَجْلأِبَو ؛ اََْلَع ُلَمْحَي يملا َناَكَو « ٌيِرتحْبلِل مات

 روب اک نو « رش شل راش رب امك ال « اهيابسُأ عَ َيََع رويو اَهُمِظنَي نيا

 « ِرّْشلأ يف طبي امم رك رت يف بي َكِلَذَ َرْهَو ؛ فلي باتك ْئَلَع مِيِظَعْلا فلما

 ُءاَيَساَدَحَه) (1)



esٍريِغَص رفد يف اَهْطْحَي (ِةَسِيشلآ ةَرْهَف ْيِف) لوألا ِءْرَجْلأ نم  

 ُدْيِرُي ماد اَم هِيَ هَ ال اًَذلَمَو < ِتاَعاَس ثالث ْيِن رطْأ ةئالث هَل ْتَعَمَتْجَاَ 2 فلا مجَح نُ

 نم جْوَمَتُمْلا َوُه َِِلاَع لإ اَهَِلاَع نِ ٍتاَمِلَكْلا َجِرْخُي ْنَأ لوا ماد امو ٠ عملا طنق
 ٍ ٍلاَمَجْلآَو ٍقَنْوّرلَآَو عاَعّشلآَو ةَيِذاَجْلََو ءاَوِتْسالَأ ْيِف َبكاَرَكْلَلْثَمُي ِتاَراَبِعْلَاَو ظاَمَلألآ

 م رغ داس الزج : عوْبطَملا ٌيِوَدَبْل كبس ِهِرْعش ُكِبَس َنْوُكَي ن نَا ةعاَصلا عَم َْرَيَو

 تخت « حص ئاغا ةقِيِلَس عب هَ منك ار در 2 مْيِساَمَلَو ِءاَرْجَألآ ٌلداَعَتم اَنِلتْمُم
2 

 لا ا لت ‹ ٍلْيَللا ِتاَمَسَن ٰيف « ٍلْمَّرلَأ ِدْرَب ئلَع « ِةَيِداَبْلا ٍبكاَرَك ِءْوَض
5 

 يذلا ُلضَألآ َوُه اَدنَمَو ؛ ِةَّقْلا ِةَمَظَع وأ « ٍلاَمَجْلآ قوش وا  ٌبْحل نین ُةَيوَدَبْل

e 

 “أ

 َلاَقَف ْيِن زاَويد ْنِم ٍلّوَألآ ِءزجلا ٰيف هب ْيِنَظَرَقَو ء ۰ ۲ ِدَنَس ٰيف هس وه هيلع ام نمو « ةع

 : [فيفخلا نم]

 اًيوَدَباَرِعاَش َكاَنْدَدَعْنِإ ٌيرَصَح تاك هاو تنأ
08 

 ِنْرَقْلَ ءاَرْعْشَو باَرْغألا َنِم َنْوُعْوُبْطَمْل لاق ام عب يف ظفاَح ٌرْغش َتْيَرْجَأ كأ ْوَلَو

 زيي مَ هرن يف دج نأ قو ؛ خلا نب و ة ٍةَعاَنّصلأ يف ِْيَلَع َداَرَو عب متال لوألا
0 

 ص 2
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 2 اَهِيَباَرَع يف ىَرَيَو اَهْثِم ٌفرطتْسَي هنأ ُبَسْحَي ٠ همر داع ةي اطال الإ « اَهئاَكم ا

 كي ذأ طب ناك الب ع ۽ بولا يي ويار طخ ني اخو ۽ اتنڍ اي مس ع

 « رخ عاش ُهاَراَج اَمَل ةيفَسْلَمْلَأ ةه ةَبهْؤَمْلا هَل ْتّمَت ر ا ئَرَأ أَو ةغالبْلا يف اًنْوُسَليَق
 م ر 5

 ْتَرَشَت ْذِإ ؛ ١10 ِهَنَس يف بؤلْسألا ف ُهَيََر تفرع ْدَقَو ؛ ةّيِرْسَبْلا ف ُريِزَع َلاَمَكْلأ ّنكلَو

 نأ 0 جاتی سونط جرو ب بدلا اًبِحاَص عریض ب ناک نیلا ءم » َةَلَجَم هَل

 هلع ثنو « رْضَعْلا ىلإ عم هلك هئأرف ىح ْيِنْعَدَي ْمَلَف « ٍرْهّظلآ لبق انك ُءزُجلا اًذنَم لإ َيِدْهَأ اکل () 5 هم ا ا 3 ةا 7 £ 2 ا ر
 1 تفس 2 5 ما شرا فر

 . كلذ دعب « م ١ يف
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 يف . الاي ْمُهاَمْسََو اب م ِءاَرَعّشْلَأ قرأ : قس ين . سال ال ميش لا لو

 س سل يَ نهضت نكي کو يف لاو . اَاَكتبأ ُمُهُمَدْقأَو ةَهيدَب هع : َناَرطُم

 جضات ريغ « بَدألآ ِنْيداَيَم ٰيف ِطْوَّشلَأ ُدْيِعَب ٍلاَيَحْلا ْيَقاَر راكم : بألا بط يف

 1١ 2 ر
 ۶ ؛ . يضالا بولشألا يير اسو كلذ يف ذئاب تغتتجا اغلق زانا

 ْتَسِيَل ةَعالَبلأ نأ َرَيَف َيِناَجْرُجْلا ره

 لاق اَلَو اًذنَم ُلْقَي ْمَل رهام دْبَعَو . واال ى ایکو تملا الو لا

 بيرل يضنب ىلع اةضنب طاملألا نشت يب ةصْوُصْخ رع ٠ هتني بؤأشألا ق ٠ هدي

 نسي اهنأو ياللا دز ياعلي نلوم ةأر « * البرنو سلا يف ياََمْل
 . ( ركب ُنْيِعَتْسَت و كيب هلق طيح ب كذب ععنت بح كل

 لَو َءاَرْفَص لَو َءاَقْرَر اهلك ْتَسِيَلَ « َناَوْلَأْلا هبْشُي هبشي ام ظاقلألل َّنَأ هل تر ُلَكَو

1 

 زُ وم 3 ییز ىف اھل نر عزت ف مي ٍةَظْفَل ٌبْرَو « َءاَرْمَح

 هل ةف ال ُتْمَص اًهِسْفَن ْيِف يه : ىَقيِسْوُمْلآ مانا نيب تكلا ةر <« « اَهَتَرفَو اتال
 لا عنز نب اق ؛ ديب ال وشير زعامت مآ ني ایز نفك

 . ٍبوُْسُألآ يف

 نأ يف ُبَبَسلَأ َوُه ادله َّلَعَلَو « « ٍفْعّضلأ َةَرُق » ُهتْيَمَس ام ذئمؤي نم اَنُرِعاَش َكَرْدَأَو

 الو اهي يتق تفاهم ثاينأ هرخش ف عقل هن ىح « ليها ىلإ دب ليغ حَجَر هع
 : [ديدملا نم] ِرِعاّشلأ َلْوَق َيَِدَصنََف هرم ْيَيَمَلَو ؛ اهر

 ماك

r: 3 1 1اقهزرءلاًميويببءلل الإ اقَتيَحَم فّررأ ملا 2 2 0 ص ص ا ےس ےس  

 ےس
 ےس کا ےس ےس

 ينم يف يج لدم قبوض كلذ ع انآ (قّزأ مل) وَ وغاب نم بع لََجَ

 0 اًهِيَبَحَمَك اًهَلَعَج (اَّنَبَحَم) َّنكَلَو : ُتْلَق « ماع لك

4 3 + 

 نو ىرخأ ر توق طاح يب يعم مزتلا ضو
 22 و اولا هزت مف مظلي ن يذلا ضَرْعْلا ِةَقْيَقَح لإ ُهَواَدِتْمَآ َيِهَو

 ع

 ٌفاَرِصْنَأَو « تادایز



 «ملَقْلا يْحَو» 1۲۸

 َداَرَق ؛ هركف ئَلَع هل هليوْعَت نم َرَثكَأ هِساَسْحِإ َْلَع هلْيِوْعَت دو « ُفصَي َنْيح ِفْضَوْلأ ةّقد ئَإ ُآَوَق

 َةَوالَخَو ةَسالَس يفد َجَرْخَف « َنْيِعْوْبْطَمْلا ئحْنَم هب اَحَنَو ‹ ِهْئاَمَو هرعش قَنْوَر ٰيف كلذ

57 

 منانا يفض ءاثزلا يف بت اذََو ؛ رْيئأَتلا رهو ءادألآ ٍةَغاَلَبَو ىَتْعَملَأ باَوَص ْنِم اًئِلَعْمُم

 ف 25 ةّقيقَحْلآ َّنَأَو ‹ ٍفقاَوَمْلا هذه يف ُهُدُمَي اًحْوُر َكاَنُه نأ ْبَسْحَأل ََّْح « عب َدَرَمْثأ اعر

 نج وينر ل ميول رب وُو ؛ هَر الام اهنم ريل صاح املا لَه يَ
 لي را نت هرني نت َقرْفْلا نيت « رطل ةَملَفلم َةداَجِإ ةفرْعَي نمف

 هيف ئذلا ئْعَمْلا َنْيَأ : يثري أ ةفصَي ْيذّلَ مْيِظعْلآ حور لاسي ُهْيَسْحَأَو ؛ َةَكرغمْلا
 هير ق هم 9 ا قس

 . ؟ َكاَتْعَم هيف نيَلأ ةقيقَحلا َّنْئَأَو ؟ َكتقْيَقَح

 ُبْداَجْلا ُنْيِمَجْلا ٌدّسلأ َكِلَذ مَهْلُمْلا رعاسلا ْيِف َّلَحَي ذأ اَهَلك َُيِرَّْشلآ َةَفَسَْمْلآَو  © 7 ETهم 00 ما ووم 26 2 ۴ 2 ف 3
 ٌمعاَّشلأ هنتكيف ؛ ٍتْفَو ْيِف ٌرِعاَلاَو نِ : اًعْيِمَج ٌُلُوَحَتْمْلاَو رَقتْسُمْلا ءاّعَم ٌبْذَجْنُمْلَاَو

 ‹ ةَرْيصَبْلََو ةمكحلا هليو « َةَفْدلَأَو ِنْسْحْلَآَو لامل ىلع فقيف « ُهْدْيَغ ُهكرْذُي ُدي ال ام

 يه وپ ٍةَصاَح ةر يف كلذ لَك نع َريَّتلا ئَتؤبَو « ٍبِِكرَتلاوٍليلّتلاب ضاَرغَألا لَا
 ٰيِناَعَمْلأ دْيِلْوَت يف هب ٌرّصِقَف « ظفاَح ىف نّسخأَو وُمَنَأ ْىَلَع ْقْفَتَي ْمَل اَذنَمَو < ولسا

 ف هنْيَعب ٍلالَجْل ادم لمة یم َوَمَتآ هنأ ديب ؛ لاَمَجْلأ ٍفْضَوَو ٍلَرْعْلا يف هب لرو < ةَركَبْمْل

 َتْبَهَذ ْوَلَو ‹ َةَعْيِجَفْل فصَوَر ئَوُْكَّشلاَو ِءاثرلآ : ْىَأ ( (هِرْغش ْنِم منام ٍيناَجْلا)
4 

١ 

 َنْيَذْلا ٍءاَمْظْعْلِل ظفاح ِءاثر َنْيبَو اهتْيب َتْلَثَمَو « َيِبَرَعْلا رغّشلآ يف ٰيثاَرَملَأ ُضِرْعَتْسَت

 جار كنا َكَعاَرَل « ْتَوْرْثَو ْلِماَك ىفطصُمو « ٌيِدْرُراَبْلاَو ٠ ماَمإلآ ذ 5 « ْمُهَطَلاَخ

 دو رحنا وُ ام ةا جت ال كلو  ِاَبَح نم وأو احم نم یت ْىَمْسَأ َوُه ام ِءاَرعشلل

 اَلا هذاَهب ةّيبَرَعْلا يف درم هناك بالا اًذنَم ف عب َءاَج ام

Fu 

 : [رفاولا نم] ُلْوَقَي ىّرَعَمْلأ الهو

 ناسا كلب اتل ناك ير قلا للو الوو

 : [حرسملا نم] َرَخآ غش يف ُلْوُقَيَو

 امثشتت سزا ايي ىح اقل وضو يف بقنا
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 دبع ذَمَحُم يلا ِءاَثر يف ظفاَح لوق امه اإ نول اَمُهارت نالا ِناَدَمَو
 ۰ : [ليوطلا نم]

 ٍتاَبْنَو ةَمْكَح ىَرَكذ ناك نِإَو «وينَع» َلاَمْمَت ساّنلِل اوُبّصنَت الق
 ِتادَجَملاب هجَولآ اذنه رون ىلإ ارنوب اوُلِضَي نأ أ ْىَّنِإَف

 ؟ هب ءاَج فيك ْرْظْنَأ ٍنكدَكَو « اًمُهْنِم ان ةوخأم طاح نئشمأعت

 : [ليوطلا نم] دب ءار ْيِف ُيّرَمَمْلآ ُلْوفَيَ

 نْفَّدلأ َّنِم َكِنَلَع ًءاَقْنِإ كينجل  اَهَيِضَراَم ِةَرُد ئف اًوُوَقَح ٍٍك

 : [فيفخلا نم] هِْيَغ ءار يف ُلْوُقَيَو

 را رأل سُنا ْنَع ءار فح صْمْلأ قرَو نم ناُفَكَالآ ُهاَوجْخاَو

 : [طيسبلا نم] ٌيِدْوُراَبْلا يف ظفاح ِلْوَق َدْنِع ِكِيِلاَعَّصلأَك اًضْيَأ ِناَذنَمَو

 دزذخُأ فوج ال هِيَمْكَح زنك زلزل َفْوَج ُهْرْمَحْوَأ اوُفَصْنَأ ول

 ١ : [طيسبلا نما ن :ةرزشلا ُفِصَيلْوَف (ٍناَحَفاَصَتَي

 اًوُبْكَر اًدِعاَص ابكر ةّرَججملا ىلإ اًوُدَجَو ْوَلَو اَيْنُدلأ ئف َلِهاَتَمْل ادار

 اوُبَدَناَو وَجلأ يِفاَنْيَساَهَل اوُذَم ٌعَجَتُم َنْيِجاَّرلل ٍسْمَّشلأ ئف َلِيَق ؤأ

 : يلا نقلوا بيس يف يي مهدئ يرث

 ادَروَأل ءاَم ٍسْمَّشلَأ ْنْرَق َناَكْوَلَف هلْيَخِب تاَعْصَسُمْلا ىلإ ل وصَو

To 

 س

 ت

 . باشلا ٌعِدتبُمْلا “ هنأ عم « ظف يب ىلع اًكْوَلْعُص يملأ تب ب و

 ب باق ترق ف ل ْتَْعَأَو

 | فيلا نلف « اعرخت وأ اوس ثالث ني ؛ ٍمطَقُمْلا ١ ٰيف ذ ارش : دايما

 ئلاتُك َقْوُربل
22 

 ا نأ



 « مّلَقْلا يو » 2

 رّرَحُم » فوُوَص داّرُف ِذاَتْسَألآ قبي رايز يف اَسِلاَج ُْتْنُك ْنَأ ذِيَمَْي َقَمَتاَو
 : َتْيتلَأ اذلَه یر تيك : لاق تح س نيخفاًصب ذي ْمَلَق , ًظِناَح ءاَجَق «٠ فقل

 « ْئَعَمْل اذهب اھو ١ ْئَوْهَي يذلا ِهْيَلَع تينا ؟ خلإ . . . اَدْيِرَب ريثألآ َّجْوَم ُمُتْذِحَتَو

 َّنإَف ؛ هَل ىم ام نسخ نم نجع ُتْرَمْضَأ کلو « باَجْغإلأ م َءاَش ام هل ُتْرَهْظَأَو

 نبأ لوق نم دنع اًدلَعَو « قزز ٍلَسَكْلا ةراعسآ يف وه اإ تيل يف يرغل َلاَمج ا

 : [طيسبلا نم] ةَلْوَدلَأ فيس يف ٌيِدْعّسلآ ةا

 ٍلَسَكْلاِب ٍقْرَبْلا حفل ُتِيَضَق الل ىَتَرَو ىد ْيِفاَمْوَي لَه اَمَو

  يالك رذص يف نبهت نسخا هل َنكَمَو وقح ىلإ تنل لق 7 « ظفاَح » َّنأ َرْيَغ

 ٍدْعَسلأ ْىَنْعَم َداَعَو « هب َدَرَقْلاَو ىَتعَمْلا عطفا (متلخ َنْيِح) : هلْوَق يف ُهَلاَمَج مَن أَو

 . ظفاب ٍيِدهَع رج « ٍفاتْفُمْلا ٠ يف ُةَبَقمْلآ ده َْناَكَو « ب باب نَلَع ِكَولْعْصلاَك

 ١ ١ فأمر « اهني نم نأ ل

 يال

 : لا لوألا غلا ف 1 مات ةت نف جوك

 : [فيفخلا نم] ِرْمَخْلآ ٰيِفِولْوَقك

 سرع مْوَي ْيِف حاليلا وخ ني اقزرزّصَعْمهإ لق ةَرِفَح
 : [ليوطلا نم] مْهَجْلَأ نبأ ِلْوَق َدِْع ٌكْوُلْعُص تيل اَدَهَ

 امرأ حح نم ا وا اَمَّنأَك يْبَط فك ْنِم ٌةَمَّشْعَشُم

 « ِقْوّدلأ اَلَو ِناَيبْلآ يف حصني ْمَل ْنَم مالك (حالملأ ِدْوُدُخ ْنِم اَهْوُرَصَع) ظِفاَح لوق
 نق ادله ٌدِض َّلَعَو . . . ْتَرِصُع (ٍتاَجاَرَخ) حاملا دود يف نأ الإ همم موب اکی ال
 . ٌةَرْضَن ُلَمْجَأَو دخلا َكِلَذ نم َةَمْوُعُن رتكأ ةَمِلك َيِهَف (وَّدَح نم اَهَلَوَنت) مهَجْلأ ِنْبآ

 : [طيسبلا نم] وبدلا حْدَم ْيِف ظفاَح لوقو

 a 1 اًجنَألا ٍبَرَمْلا سُفاَنَت نملك ِهِفاَضْرَأ ئف فا ْنَماَي
 سا

 ام ١ 3) 1
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 : [طيسبلا نم] مات بأ ِتْيَب ب ىلع كولعص َوُهَف

 و ا a 4 2 1 1 0 ماه + م هرم 2 7

 ُلِصْفَتَس هِفاَوَق ثّنظ ىح هَل ُتْرِهَس ذِإ هِيف ٌرْغعشلأ ٌرّماغت

 بْسَح ليم ُدْيِرن اَمَنِإَف « َءاَصقَتْسال ُلْيِطَن الَو 006 7 هس سام هلا وا ل

 اَقْلْخَي َلَعَجَف ٍةَعيبَطلا نَع َيَِع يذلا ٌئّرَعَمْل ةَ ٍةَمٍِرَط يف ذخأي تاش لوا ٌرِعاَشلَ َناَكَو

 5 هب ر o م اگ > ساو موم : هع س وو ر 2 0.

 هل جرختف َقئاَمَسْلأ ْمُظَعُي كلذب هنآ ُبَسْحَي اًهِيَف قرْغُي ةيذاك ٍتاْعَلاَبُمِب ِهظْوْفْحَمَو هركف ْنِم
 5 ا

 2 . .. يكل لْيِطاَبَأْلاِب الإ ٌءْيِجَي ال ٌرَلْْل اَدَهب هنأ يردي اَمَو < َةَرْيبَكْلا ةليْخَألاآ

 ف م ْحِلْفُي ملف ؛ ل ٍدْضَقْلَو حْوْضْوْلا ىَلَع ايم الُجَر ناك ينو ِهيِكْرَتَو هجاّرِم يف « ًظفاَح »
 2-2 ر

 ٤ را ٍةعْيبَطلا ّنِمَو « اَهِماَهْنِإَو ِةَمَسْلَمْلا نم ُهَدَعاَب َكِلَذَك هحوضْوَو « ٌئَرَعَمْل ةَقْيِرَط
 0 و

 ِهِضاَرْغَأ لَك يف اَهِصالْخَيْسَو ِةَقْيقَحْلاِب فعلا نإ ما هادا يذلا َوُهَو «هِسِواَسَوَو لرل َنِمَو

 الاَمَج يف ةَِبيَطلا ِفاَضْوَأ نم... .... الح هناك وأ ةٌرغش ال مَن ْنِمَو < هِي اج يأ
Pirs 

 = ت

 أَلا

 . ٍتْشاَعْلأ بلَعْل ةَ هرخس يف ٍلاَمَجْلا ٍفاَصْوَأ ْنِمَ : ٍلمأَُمْلا ركل ةَ

3% #7 3% 

2 

 ُدْيِجُيَو ةَعْنّصلأ سي ب رع اش ُهَّنَأ نم ٍبَسَنلآَو ِلَرَعْلا يف ديجي دیجی م َرعاَشلأ ّنَيَسْحَ الف َتْنَأَو

 20 ولع نع يضر نإ انس شل نِ ضي « تْوُلْسُأل

 - َكلَد ُهاَبْشَأَو . . . الاَرَع اَيَو اَرَمَق اَيَو ةَلْيَل ايو ٠ ْيِدِبكَو < ْيِبلَكَو و جملا ُةَلَهِلَمَو ظاقلألا

 . . اًضِيَأ دلك ُهتِلَلآَو « الك مث اَلَك « اَْيسَتَواَلَرَغ

 ف هَبْشَأ يه یوق يل سست بَياَكْل أ ريت يف ةه هوم ْوَم لاَمَجْلَ َقاَضْوَأَ لرل نإ

 ِتاَدَلَو مالآ ئَرُق اهنا َرْيَغ < حْيَرلآَو نجلا ْئَرُق ْنِم َناَمِيَلْسِل َرْخُس اَب اَهِتاَرِجْعُم

 هنآ ريع « ٍلاطْبألاَو كرل ٍةَمَطَمَم ِةَرِعاَّلا ٍسْوُفللا ضَْب ف ٌدَمَطَع كل « واسو
 َتداَوَحَو خيرات ْنِم اَهَل ب الف « ْتْطَقَس ْتَرَصَتْنَآ اد « َةَبْوُلْخَم وأ ةبئاح الإ ُلُمْكَت ا

 بلوت ىلع ا ادت الادب را ةَ ةديدَش سلا دي باحر اها صع جارو
 رر ر رر ل 9 4



 « ملقا يو » 1۳۲
 امك ّبْحْلَأ ْيِبوت ٠ ر هذه َقْوَف ئرخألاَو « اًنْشع 2 ءو امارُع حلب اَمَك بلآ ِْ و روم اَمُهاَدْحِإ

 نالو ٠ ري يل كريو بحي اقشا هيا لمَ ولاد ١ اري اركي حلي
 يُ ام ىلإ لوح ات وعل نيَو « ُهَلْوَح ام یل هفت يف ام مل ني لي ذأ لمع يح لعبت
 آهر أ ْيَذْلََو ؛ ؛ سلا لإ ةعييطلا مج مر « ةا ىلإ سلا مج مف ره ؛ هست
 م ؛ ٍلاَمَجبلآ ٍةفَسلَقَو ٍلَرعلل هيف عبط الف ٠ لب الو هذال قول هل نا

 ك

 اق رغ رتا نيت ا ذأ تأ يلا (يعاتيجالا رعاشلا) يف هََصَح را
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 ؛ اَمهب ةَوسَلأ ِنَعَو ةَعْيِبْطلأ ِنَعَو ٍلاَمَجْلآ نَع هع روس هيف لب ٠ ٌصْخش وف َسْيَل

 . ثلا بان نيل ل باج ينو للا لالا يف ال ةيزشلا ناعم ف شيع ريع ْذِإ

 دلل لمي ذأ ف ةقيتح جز لكن ذآ ڈنر
 لغ ظفاح نارد يف ءاج ْدَقَ كلذ مَ

 ل

 نسي ال ف يف ادْيلْفَتو َةَعَباَتُ هلك ناک لِيَ

 : [لماكلا نم] اًهُعَلْطَم يِرْيَدُخْل اهي حد ةَدْيِصَقْل اًرْذَص لمع ؛ صاح ويف لإ ديلا

 عب ال هليل داَوقْلا ياد ميم مالقلا لايذأ تخت

 ينحل ثق َةَبيِبَْل أ مَعَ هُم « اًرِهاَظ اقفل اهل بح ةباكج ف ةَ نبأ بأ لَكَ

١ 

 و 5 < o همر o ro يك o ما م5 <
 مهْوَتَو ناّسِحلل ُنِّيْرزَتاَمِيف دصتقأو كتفّرع دق كرشخسب ٌبهذأف

 : [رفاولا ءوزجم نم] ةَعْيِبَر يأ نبأ ةَبِحاَص ُةَمِلَكَو

 ار بخل يقر اد ارل ا اسَّمأ

 « ٍفْرَّطلأ ىف ةي تبيح مق نم الإ حرت ال ةي هزم . . . ناونتلآ رخ اًدنَم

 ا ا ا ُداَكَأَو « اَهْيَنْجَو قارش ْدِإَو اَهُماَسيْبَأَو اهنافزعو اَهلْهاَجَت اَهْيفَو

 اللا ميغ ده حلا رو اَطَْمْلا لَم ماهفتشالا َةَقَد اَهِرْذَص ْىَلَع اَهِديِب ُقُدَت يهو

 يقرع ذك ... بف ةر وأ . لا فاح رک يح رح لوقا مَآ أ اتم لكل
 جارفإلاب ٍرْمألا د دب مهتما حصي َوُمَو ضاق

 وو
N 



 ١0 ا قداص ىفطصم

 مهموم

 نن وتلا اعلا كلي يو كأ رفتار دلا ا ازت ل ا

 لع هب ٿم ْدَق ٌةَمْعّيلَ َتَناَكَل - ِناََبْلَأَو ملل يف ولأ نم توا و عم« « مَكَهَتلََو رّدتَتل

 و

 "لر م اقل األ يب َلاَق اَمهبدَأَو تَباَتكَو هرغش ْيِفاَنُقَلَو « َيِرَعْلا بدلا

 ٍتاَهِج ِثالث ْنِم اًرْرُت تْعَلْطَأَف
 مق : عيف اترعاش َبَعْذَمَركذَت نأ َيدألا خیر ِءاقَوْلا نق « دقت اتردد اتق امو ر

 يف ةأْسْجْلاَو د ظلِعْلاَو « ٍفْرَحْلأ يف ةَربَلَو رتل ارد دِإَو مالكا قرد الإ هنم دنع نك

 كلا يق جلّ ذأ رطل يف يجي ام مث « « بنزل يف تماما بعضَ ١ ظْفَلل

 حلا ا َوُه دملا َنَأَكَف ؛ مف ةّيَحْلا سفتلا رائآ لإ ذاقكلا ار دونك ِكرذَو تمم ِقْوَذ ني

 َداَرَأَو ر اما يري لعام رع نإ َفَصَوَو « ام ام درا ل لآَو ٌَراَحْلآ ُسمْلَت امك مالكا

 قاذ ١ : َلاَقَف « َيِناَعَمْلا َقِئاَقَد هكاَرْدِإَو ِرْعّشلآِب هِرَصَب نسخو هزيم قد ْيِف غلاب ن

 . ذري ْمَلَو « ْىَفْطُصُم اي
 نأ اهي الف « فلآ َيناَعَم صعب نم نركب نأ َحَلَص ْنِإَو اَ مالكا سلا ُبَهْذَمَو

 « حرس : كوك هرثَأ ةلْمُج ْيِفَرْهَو ٠ َنِدلا وأ َيِفَسَْملا ةاتمَمب دل وُ نوَ
 ْنِم هِيَ َلْيبَس ال ام َكِلَذَق ؛ اًداَملَو اًذاَمِيَو « اًنْيِدَر أ اَنَّسَح ناک فيك اما ؛ ٌءْيدَر ٌءْيدَرَو

 ُنحْلَأَو « ٌمِساَوْلا ٌعالطالاو ٠ ضيفتْسُملا مليل الإ هَل ةلْيسَو الو اتار ٍبَهْذَم

 ُفرْغَن الو ؛ ةَقبقَدلآ د يمَسْلَفَو عرابلا ب بألا ىلإ اهلك ةَفاَضُم « ُهَتَكَمَتمْلا ةرذفلاو « فعمل
 ن١ بك اقل نو اله نم ق ولحن ذو ا ثلا نوک اعل ت

٠. 
 اجلا

 ةَاَرَكْلا ٍتَعُِط نأ َدْعَب اَهَوُحْنَي نأ َرُه یار ٍتاَمِلَكِب هِمْوُصُح ضب لواتتف « « حْيطُس
e 06000ص باس ر وا رر م 9  

 لأ ا ْئِدْنِع ْتَناَكَو « ةيناث َةََم اَهَعَبْطَو ِةَمَّدَقُمْلآ ةَباَتِك َداَعْأَو اهطقسأف « ئلؤألا
 ١ 207 هجم وثب هر سدة و م6 كار كرام رر
 « ماَمْخْلأ نم ْئَفْصَأ ناک اًرعاش هللأ محَر ء نآلآ ُهفِرْعَي اذحأ ظا ال اَم اذنَمَو « اًهاََحَم



 بل
 و

 عل

 یجب ع
 یوزر نی مل «مَلقْلا ينو ۴4

 هم يبا 6. e n ع م ترس 2 ر 7

 نأ الإ ُهلْيِلْعَت ام يرذأ الو هيف قلخلا اذهل ُبَجْعَأ ُتْنكَو لإ يكشف قت توب

 ُحاَرْفَألآ هيأت : ِرَدَقْلآ نبا هنأ الإ َكَرْدَأ ذنم فرعي ملف مل عب َاَطب اَعْوُبْطَم َقِلُ ْدَق َنْوُكَي

 م eae هيأ ُتاَمْطَلَو هيأ فاطلأ بس E ا امك ةا ٍةَدحاَو دی نم ُناَرْخألاَو

 أ : َلاَقَو ٌكِحَضَق ! مالخأ الب ماتت ظِفاَح اي كنا : ٤م هَل تلق ذمو

 ۰ مود

 ّلُك ىَلَع ُهاَرَأ ُتْنك اَمَق 2 ٠۹۳۲ س ف يب قبل نأ نإ ۹ هَ ُذْنُم تفرع ملو

 ا اَكَلَو *ء لَو ريم ْيِفَو 6 ٍربقْلا حرب زك : ويلات لویو 4

27 

 َلاَثَف . . ائِناَنْوُي َتْوُمَتَ و َكاَنْه َتْوُْمَت سخت الآ : ل ْثْلُق

 ! نيه يقب سلا

3 3 2 

 َرَدَقْلا نأك « كحضل فلآ ّنف ْيِف َةكلَمْلا يوق ن هنأ نْيِرَحْل ميلا اذه ِبْئاَجَع ْنِمَو

 ٍةّيوَق ِةَعِيِرَذ ْنِم هرقف ّْعَم لحي ملو ةوخإلا ةّبَحَمَو ِءابالآ فطع ساتل ٰيف ذ ُهَدِجْوُيل هب هضوَع

 « ةثلاثلا ةنسلا « م ۱۹١١ بآ /سطسغأ 0 - ه 1704 ةنس ىدامج 1 « 1١9 : ددعلا « ةلاسرلا » 2(

 . ۱۲٤۳-۱۲٤۷ : تاحفصلا
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 . نايعْلأ ديِعَس . هتاف هئلاَثلأ ىَّرَكذلأ يف اًهبتك ()

 ٍءْيَشِل هذه اَنِتاَمِلَك ْيِف ْضِرْحَن لَ ٠ « ِبطَتْقُمْلل بدأ نم اْيوُط الْضَف اتت ر فاح رثا م هللأ همح

 . ٍمايألآ َنِم اَاََبَو ئَرْكِذ يه انو لجل بأ نم



 0 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ماّمإلا ذاتسألآ ى هباَبْسَأ تتاكَف ؛ ْئئِغْلا َنِم ْْيَخ َوُه ام ىلإ ِةَدَكَوُم َِلْيِسَوَو « ِءاَجْلآ ىلإ
 رو وم ياو. هو نودع اب كش أ دنا عا

 ص

3 

2 ro 

 ٌرْيسَتَو رمت ِهْذاَهِبَو هذلَهِب يهو « َةَجْوَم اَهْلِدْعَتَو َةَجْوَم .

 رَمْفَأ نم اوُناَك « ظفاَح ِنَمَز َيِف اًماَظِن ُرَدَقْل لأ ُهُهَلَعَج يذلا ُءاَمْظْعْلا ُءاَسَوُدْلَأ َكِئَلْوَأَو

 يف اًحاَلْضِ] َمَقَوَو « باَبْلآ اَدنَم يف ةَوْرْلأَك ل َناَكَف « ةرداللأَو ِةَماَكُفْلا ىلإ سالا
8 7 

 26 القل « ةلتخشلا سرادملا هع رفا نأ زك ؛ وديع يف الإ ازاد مون

 . ةرداّتلأب رج دي ْنَم عرب ناک وهف . . . اَلُعْلأ ِةَراَجَتلآ ةَسَرَذَم ئف اًهِْم َجّرَخَت (ظفاَح)

 3 « اًريَقَق ناکف ؛ ردات لكش يف (ظفاح) ْتَمَتَّص اصب 27 انك ٌرداَوتل ٍهذلَعَو
 اد للو « امي َناَكَو ؛ هدي ْنِم ُهْجاَرْخِإَو ُهُفاَمْنِإ وه « ممم ُهَدْنِع ٍلاَمْلِل ناک ادله 24 يا عع عدو

 ناو ۽ ِرْدّصلآ ُمِيِلَس هلو « اسباب َناَكَو ؛ ٍةَمْلَطلا يأ ُهَِكَلَو « ايز َناَكَو ؛ دوم
 نك اًريهُم اًطّسَبَتم ِهِرْمُع َلاَوَط ناك هئا ويف ةرداتلآ ُماَمَتَو ؛ للا م عساَو کلو « ٍقْيِض ْيِف

 ني نرتختو + وحال ىلإ متن َوْهَو موها ْيَلَع ُمَكاَرَتتف ٠ سائلا ِنَمَز َرْيَغ ُهَدْحَو اََمَز هَل

 نرحل ُنكْمَتْسَيَ ر ذأ زعم اكو ا ىلإ سرت ٠ ا 8 وغلا

 ماش ع r ريل اس و

  0١هدي يف اًشْوُرُف ُدَعَي ناكو « ُهْشِيَع ذم زی نأ نيف قزألا هز ما دعك ن «
 ےس هر 5

 ؟ ٍضْوُرْفْل هذه رها ام : تلق

 5 شْوُرَقْل هله رغ يل قبي ي رق : ثالث ُتْمْضَأَق ةَعاَمل

8 

on شد تك o: 

 e27 ہر یسک e سام e 0 38 ٠ ا
 11 ت ا رع هوو لق مقلم نإ لتي عن مله « َةَنْوَعْلَمْل

 3 اكاَي وهو ههجو يف علاطأ تنكو ؛ ؛ شْورَف ةئ اَ نم حدو ره لا .٠ تّيشعت ر و 2 E رو 00

arf 4ص 327 لس رع ا ي سوس 2  c2 ra E0الإ (ظف ) نياق يج خلراتلا كي نيس نوط غب كاع اك لإ هال دز انک 1 0 7  
 كام ر o 2 5 72 ضف 34 و * يلع 0-0 2 ركل

 ّنم نال ءزجلا ردصأ دق هلآ ةضفَو هذ لِمَن أ تضاف ْدَقَو ِءاَوللآ راب مَعطَم

 ف « ِةَرِهاَقْل ْيِف ُيِنَأَرَو ٩ ِءاَسّوْيْل ١



  3 1١مَلقْلا يخو «

 . . اَرَقَن : اًنِجّرَحَح : يأ « هرن انْجَرْحَوَدَبَرَع ٍلْيِصألا يف اترو ؛ ٍبِرْغَمْلآَ

 4% نق 2

 ضنا ضاَييَك يَ الو سؤ يف رق ب ال ئَضَرلأ َنِم ْنْوَل (ظفاَح) هْجَو َْلَع َناَكَو

 ئضؤَملا نم 8 هس ِتاَذ يف ناک ْيْذّلَ لجل بئاجع ْنم و المو 2 درسال داوَسَو

 ! َُعيَطلآ همّ كرن عطفا مث هبوب نم أدب ئرغش ملح نأكل تح « ةتناسْنإلآ

 ايشألا َلاَمَج الْيمَج آر ةَيزاَسْنِإلا ئَضْوَمْل نق هنأ رابيغأ ىَلَع ظفاح ىلإ َرَظَّن ْنَمَو

 ضان ٍضاَيِخْلاَو ِرْوْحّصلأَو لابجلأَو ِءاَرْحَّصلأ م ني اق « سالا َناَمَج ا تينا
 اَلْزَج يل ْوُدْبَيَو ٠ ُهُلِجَتْسََف نيل هذهِ ُهاَرأ انآ تنك ؛ ًيماَيْشَأَو دْغْرلاَو قَرَأَ

 ُتْلُق ْمَكَو . يباع اهتساحم نب هنر ةا لک ويعم نف راو ٠ اك

 . . رْفَقْلا نم لَمْجَأ ظفاَح اَي كَ : هل

 ! اهحْف نم ٌرفْنأ ٌةَمْيِمَد اَمِإَو « يحن نم رف ةليمج امف : نانا ءاَسْتلَأ : َلاَقَ

 ّيقَبَو ؛ انش یم ْىَمَسُي ايش باَْلآ اًذنَه ْنِم ْنِسْسُي ْمَلَو ١ بيساو ِلَرعْلا يف ْحِلْفُي ْمَل اَذنَهِلَو

 اًمَلاَع خپ دين يلا اتت يب مدال ًءاَّوَسَك رع اًشلِ َةآْرَمْلآ َّنِإَف « مات َرْيَغ اًرِعاَش

 الزان ٍتاَرئَمَسلَأ هب ىح اهن امش لکو « يف نك ْمَل ادي

3# 3 3 

E. 0 

 ًءاَج نأ ب ٍدْهَعْلا رخ َناَكَو « ِةَحْوُحْبَّشلآَو ٍضَرَمْلآ رثأ ْنِم هما رخاَوَأ يف ظفاَح مدت

 ِتَبْلآ ادله یف یر دم : لقب يندب ىح نري لق ٠ اه اَنَأَو « ِفَطَتْفُمْلا » ِةَراَدِإ ىلإ

3 

 : [فيفخلا نم] ٍناَكْيِرْمَألا فْضَو ْنِم

KJ? > 6 ~~» 2 0ت 0 7 3 14  o TF. n.0( 2  
 ئلاّسك قوّربلا نأ متلخ نِْيح ادذْيِرَيرِيألأ جوَم متذختو

 ر
 صو ي هم و 2 2 ما نس سلا سما ۳ م س نيج

 - يف اَنِلاَمَم يف اًنْرَشَ 937 ١ َنييكيرمألا اهبف ٌبطاَحُي ظفاح اًهَمظَن ةَدْيِصَم ْنِم ْتْيَبْلا اذنه )1(



 ¥1 يعفارلا قداص ىفطصم

 كَل ةف عِضْوَم كيف ناك ْوَل : هَل ْتْنُقَو نّضَعَتمْلا ٍقْوُرْعَمْلا وهْجَو ىلإ تزف
 . ليفت الب هُدَح يق ْنكنلَو ؛ هح ْيِلَراَمَأَو َكِحَضَم ! تبل اذهل

3 3% % 

 َناَكَو « ِْيَلَع عَمْجُم مآ نقلا اًذلَم ْنِم هتاظوفحَمَو هرداوتب مِيِظَمْلا ب بيدألآ اذه ٌةَرْهْشَو

 ٍلْهَأَو بدلا ٍلاَجِرَو تكلا ف اَهُناَظَم ْنِم ٍرَمَّسلا ٍتاَحَراطُمَو ٍتاَماَكْفْلآَو َرِداَوَنلا ُصصَّصَقَتي
 ر 2 : ا ارم

سلاج ْنَم ْىَلَع اَهَّصَق اَذِإَف « ِنْوجُمْل
 فرص م و اَهُيَلَقُي َلَعَجَو < ره بولسا اهبل ْيِف دار ه

5-2 

 . هدي ْيِف ِتاَرْبنَو ههْجَوَو هقطْنَمب ةنابإلآ َنَسحأ اَهْنَع ُنْيبَيَو اًهْيِف
- 

 رداّوّنلاب حس لتس د قنوع اور انب ئوزتو « اح بابل ادله ئبتضأ مو

 اًهَدْعَب يت اَهَنْخَأ اهْئم ٌةَدحاَوْل وعدت ةدْيِصَق يفارق انك اس

 َناَكَو « 1۹٠۰ ْوَأ 140١ ِةَئَس يف اَمْيِدَق ُهُئْرَصَح اًسِلْجَم (ْيِناَوَقْلا) ْييرَكْدَأ دقو

 دمحم ْخْبَّشلأ ُمْوُخ رَمْلا َبجَعَتَف « ٌيِمْوُلَأ ¿ نبال ئار ةَدْيِصَق َرْشَن دق « ٍقْرَشلَأ ٌحاَبْصِم »

 نزول ادله يف لاَ مله : فاح هل لاق « وفارق يف ئيذألا نأ ةن نم هلا

 ؛ ْخَلِإ . . . اًمَرَضْحَأ « اَهَرَمْحَأ ءاَمَرَدَق : ِنْرَو نم ٌةيِفاَْلآ ِتناَكَو « اَنُدَحَأ َمِطَقْنَي تح
9 
 نيم دابو ركب یدل یَا اَ ملا َقاَض امل اَمِهْيَلَع يصخأ انآ ُتْلَعَجَو 7 و

 ٍقاَرْطإلا ىلإ ُلُجّرلَأ ُدْوْعيَف ٠ ِةَهيِدَبْلا ىَلَع ًظِفاَح ميِمزَي ىح ُلَعْفَي ُداَكَي الو « ظّللأِب

 . بيرلا ظْفَح نمر ُرْسَي ظفاَح قبو اًريِخ

 تقف يل ةَبيجَعْلآَف ٠ رانا يف و ام

 ء اَقِبَل اًمْيِرْظَو اًيكَذ ةيهاَد ناو « اشاب ُبَحُم دمحم ١ موُحْرَمْلا ذم مي ایمر 1

 َلاَق ْيِدْيَألَا ِتَدُم اَمَلَق ؛ هِراَد يف ِءاَمَعْلا ىلإ (ظفاَح) عك «وب یتا ةا تکو

 ! ةرِداَي ِةَمْقُل لك : َلاَق ؟ َوُهاَمَو : لاق . ظفاح اَي طْرَش َكِيَلَع نإ : ااا

5 
 س يف اطْنَط ىلإ َءاَج هنأ باَبلآ ادله يف هَل ٿ

 و

  ٌلِفاَح ُءاَسَعْآَو « ُلُكأَيَو ُصْقَي َذَحَأ مث . َكِلَذ َىّلَع َكَل « عت : َلاََو ُظِفاَح لَه

 3 ر وم
 . قورسَم انعم نأ ىلإ 1 فطتقُملا 0



 رشا يشد“ 1۳۸

 َناَك اًشاَبْلآ نَا ُمَتْمَي ال اَذنَمَو . طرا ىو ین ر . انو ناک ظفار

 . همّ طابو ظفاح ٌعِرْْيَم « كحضلأب ُلَغاَشَتي اَنَتَيَو لفاْغتي

3% % % 

 َناَك اَمَلَف «وب ْتَكَحْضَأ اَمَك هرم (ظفاَح) نم ْتَكَحْضَأ ٍتاَكِحْضْمْلا هذه نکو
 ِءاَقْلإل ُهْوَعَد  اًمئاَد صقل هِلاَمْعَأَك يهو - 8ه(« 2۲٤ ريبْسكشُ (1دء ا ثبكم) مج ي

 « اًمْلِعَو ٌةيِمَح باَبَّشلآ َرَْخ ْعَمْجَي ٍذِئَمْوَي ْيِداَنلآَو « اَيلْعْلا سراَدَملأ ْيِداَ ْيِف (ِةَرَصاَحُم)
 ا « يِعفاَرلَأ كب ُنْيِمأ ٌمْوُحْرَمْلا ةيَطَوْلا باش ةت زز (ةيزكشلا) ديف ٌرّسلآ بحاَص ناكر
 هيف عرف ُدئْمَت J « Shakespeare رييسكش ْنَع اًمظَن ُهَمَجْرَت ام َضْعَب مهد َدَمْنَأَق ظفاَح

 ےس

 ابو « وردات ني مهبل نقلب ا 6 َرَضاَحْمْلا) ةوَلاَس هُم « َبَجْعَأَو َبَرْطَأَف « ُهَدْهج

 9 هم ؟ تيم مَآ ركب تنا : اَهَلأَسَف « ابر راج مِصَتْخُمْلا ىَلَع تّضِرُع : ةَرواَتلا ذهب هما

aو أ و  

 عملا دهع ىلع حؤتفل
eرضاَحملا رخ تّيقبو مؤقلا هوجو ىلإ و هَ 8 احل 1 ١ لإ وج رو ا هذله ْتَيَقَب نا ا ام تنأف 1 50 8 و ل طظفاَح  

 أ وباع بابشلل بب ام نإ فيا هت نب بانك نأ نيا كل

 ٍمِصتْخُمْلا ةَرِداَثَو « ُدْعَب دعب اهب مسك يلا سانا ديالا ىلع لينا  هَرِاَش وُ ن

 دقق ؟ ال مآ ل ئرخُألا ةت ةا ترب يح قيل تشو وتلا َرْوَعْلاَك

 شيا ما ركب ِتْنَأ : لات روزل لع ان قير م ةي اوج تضر
 ا
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e اش وتس © مف نكي ْمَل ظفاَح 7 2 1 AY 2i 
 نق ره ناك الو « لبق ق نم هّنف نكي مل . ظف و اح هپ فرع ي يِذّلآ (َيِعاَمِتْجالَأ رعسلأ) ُنَقَو

 مظَت "' Eugenie) تجأ) ةرؤطا ٌريمَألآ رس ّرصم ىلإ ْتَءاَج اًمَلَق < دتقیرط ٰيف © هارت وأ هل هت
 ربصم

Eugenie Maria de montijo de كماك اهمسا :(م ١97١ _ 1A7 Eugenie ىنيجوأ )١( 

  : Guzmanثلاثلا نويلبان ةجوز )م ۱۸۷۱ _ ۱۸0۳) ةسنرف ةروطربمأ  Napoleon 111روطاربمآ =



 ۳4 ىعفارلا قداص ىفطصم

 : [فيفخلا نم] اًهِيِف ُلْوَقَي يل ةن ُهَتَدْيِصَق

 نالا ءیرارط هنري اًنالك . ٍرْوُصُقْلا ئَلَع اًئيرْدَع كدعاف

 لك يفتش اجمال اهي ناک« قل م يف نيأر يأسف « ام اًمَدْعَي هَ يلو
 ص

 ذأ نخ ناک يلا ةقنرطلا ىلإ رس ر ا هال ين ذأ نب ثقتك ؛ هرن

 دعسو ¢ هدب دمحم َحْبَّسلا ن 95 اقف ؛ تضف 0 ٌةَروطا ريَمَأل اهب َبطاَخُت

 َذِإ : ىل اَوُلاَقَو « ِرْعّشلآ ُرْيَخ ٌوُه r ردم e ا نأ مساق « ٍلْوُلْعَر
2 

 ر

 درتي ذأ يتسم قير هلأ إبنك مث ؛ ٠ يعاتيخالا رنا ٠ اذل م منت تنك
3: 

 2-5 لمع ع

 هنأ ىَلَع « ٍرْعشلَآ اذهل اهي ر لو ل ٌلَرَع نآلآ ْيَتْوَش ٍدِئاَصَق لك نإ : َلاَق ةف « اهب

 2م 52 op ص و 0 ب 0 0 سا م مس

 يذلا َرِعاَشلا نإ : يل َلاَقَف ئّرخأ َهّرَم اَهَدْعَب ئنَيقلف « ةّيِعاَمَتْجالَأ َُُدِئاَصَق ْتَعَباَنَتَو

 ىه امو : ْتلْثَف ةظْيَعَأ ْنَأ ُتْدَرَأَو . رعاشپ يِدنِع َسْيَل ٍتايِاَميْجالا يف مِن ال

 ٠ ؟ َدِئاَّضَق ٍفْحّصلآ ِتاَلاَقَم ُلْعَج الإ ُتاَيِعاَمِتْجالآ

 اَذنَم نصا ُْهْمْيمَج وأ ِءاَلْؤَم ُدَحَأ : نْيِمأ مساَقَو كْوُلْعَر دْعَسَو ُماَمإلآ ُداَتْسُألاَ
 م

 يف ضرع يلا راكفألا نم ب نسبتا ناك ا انك وم « ٌظفاح ديل بَ يلا يذلا
 يف اًهْلَجْدُي وأ اهْيَلَع يي « ِهِرْيَغ ٍثْيِدَح وأ ِهِئْيِدَح ْنِم < ُهدْيَع ْدّمَحُم ْحِيَّشلآ ٍسِلْجَم

 م ھور لا سارک ع 2

 ةَمَسْلَْلأ ةكَلَم ْتَناَك ْذِإ ؛ اًبفَسْلَف ئَئْعَمْلآ نكي َنْيح هج ذخألا ءور این رو ورش

 or ًارَملآ لْوُحُد اَهْلْضَأَو اَهَْوَأ اَمنِإَو , ٌبْحْلآ ةَكَلَم نم ٍرِعاَّشلآ يف يه اَمَنِإَو « َةَلَطَعُمْلاَك هيف
 ر

 . اهترتزأو ايان دالا اع نف
١ 

3# # 2 

 مث « ويَلِإ اهتذفنأو ماما ذاتْسألا اَهْيِف ُْتْحَدَم ةَدْيِصق تظن رغشلاب ْيِدْهَع لأ تنك 2 51 ر ا 000000 سوو ا م سر و عك هالة #ج ےک و هكر
 اذاَمف : تلف ؟ اًهئَسْحَتْسَأ ُهْنِإَو ٠ ماَمإلأ ىلع اًهالت وه ُهَنِإ : يل لاقف اَهَدْعَب ظفاح تب Iz 1 eo 2 م 000 يل 2 هيوم مس مهم كس أ

 كانه تيقبو « ةرتلكنإ يف اهجوز عم تماقأ « م ۱۸۷١ ماع ةيناثلا ةيروطاربمألا طوقتس دعب ةسنرف

 . م 141/7“ ةنس هتافو دعب



fململ موْخَو»  

 . . اهب ساب ال لاق نإ : لاَ ؟ انف لك تاک

 2 ْيِف هيَأَرِل َسْيَلَف « رعاشب َسِيَل َحْيَّشلآ نإ : هل تلو « ٍبَصْقْلأ نِ ناطق َبَرَطْضََف

 . ةدنع ن اتخيشالا جت ام نإ! كن كَحْيَو : َّلاَق ! َْتعَم ريك رعشلآ

 ْيِناَضْرَأَف . . . البلف َكِلَذ ْنِم ئَلغَأ : َلاَق ؟ دش
 : ذوي نم ُثْعِمَطَ ‹ (ٌلْيلَمد ظفاَح نيبو يب توكي نأ هش

 بع دَمَحُم خْيّشلا » ناو الإ َوُه نإ ميار فاح ٠ نأ یر انآ
 ۰ . كلذ كلذ َناَك اَمَل « اَذنَم

 دشت َنْيح َتْنَأ كَل لوق هي اَذاَمَو : ْتْلُق

 اذنه نأ الؤل « 4

 2 7ص

 وع ا اك « عنب نم ىلإ جلخ يف امل ناکه واح نف غن بسلا ارث ني |

 انس ف ادم ات ذر ؛ هيف َةَكَلَمْلا ِتّيَ نا ماا لأ تق ١ 0 لأب ساق
 س

 . « فطتقُملا » يف

 ا ر ؛ ُهْسْفَت طفاَح ُهَدِشْنُي نأ ٌيِظفاَحْلا رّْشلآ ُماَمَت َناَكَ

 « ٌيِمظاَكْلأ م نم هب ةَيْوُذَع ٌبَدْعَأ لَو ¢ ٌيدْؤراَبْلأ نم ةَيبَرَع

 . اًعْيِمَج هللأ مُهَمَحَر

 : [ليوطلا نم]ِهحْدَم يف َلاَق اّمَلَو ٠ امْيِظَع الالجإ يد ْْراَبْلآ لج ايدا َناَكَو

 2 رو هام 0 ت n 8 8 يوسع 5 م
 ادذر تي نأ هم رؤفن لكو ْيِتَعاَطب ٌيسِراَف ىَتْعَم لَك ْرْمَق

 Qs امي م امو يس راق عم آما © اره م ام : ل '
 يسر ا يسر نعم لک ُيِدْوُراَبْل أَي َفْيَكَو يعم .

 را و روو ر ی ممل ق ل كك
 اقتل لك اهن عت ازت دنور « اه مل ذلو + يبرأ أ فرعي هنإ : ل

 ةَعْوُمْجَمْلا ينزع : هل لوت نأ ُهْجَوْلأ َناَكَف : ْتْلُق ؛ اَهْيَلَع َفَقَو لآ ِةَميَِبْلا ةيسراَم
x 

 رو 2< 72 4 22 < هر

 : وب ُهَنْرَكَذ دقو هرم یل لاق تح « دعای اجب ظفاَح ناك ٠ ٌيِئاَكلا نأ



 6١ يعقارلا قداص ىفطصم

 ذم يف ديجي ْنَم . اهنوحتمَيرِاَوج ْنَع العا زكذأ ام ىلع ۱ هس ٰيف ْمُهْنَأ َكِلْذَو
dG 

 درزا أ یل مث ؛ ٌيِظاَكْلآَو ٍيِْبَصَو يِدْوداَلا ىلإ كلذ يف مهل اَْعَجَو « وُيذِحْلا

 7 ُدِيَسلأ اهم َلاََو < ةي | يا ةبولأ فاح 6 « ةدخر نيكل مَكَحَو « يص

 , 0"2ةَعَيْرَعْلا يف ُلاَرَأ الو « رْعَشلا يف اندم ذِئَمْوَي ُثْنُكَو « يمظاَْلَآ ْتْرُر امر

 ؟ ِناَُفَو ٍناَلُقَو ظِفاَحَو نقوش يِ ان َنْيَأَو : ُتْلُق ؟ ةاًرابُمْلا ِهْذَه يف ْلُخْدَت مَل اًذاَمِل : لاق

 ُْتْلَقَتَف « اهب اًبَجَعُم َناَكَو ظِفاَح َةَدِيِصَق يِنَعَمْسُأ مث « ؟ ةَفِيِعَص كه يلح هيل ١ : َكاَقَ
¥ 

 . ةَوْهَْآ يف يسرك ْنَع ريَ َداَكَف « ظفاَح نإ كِل
7 2 3 

 يف زدت تناك 1408 س ْيِفَق « ٌيِرْضِم ُرْيَغ هال َيِمِظاَكْلا ىَلَع ظفاَح ُْتْدَحَن َناَكَو

 عقل اده ِءاَرَعْشلأ ِنَع ٌلاَقَم ")اَهِداَدْعَأ ِدَحَأ ف َرَهَظَف . « اَيرثلا » اهم ٌةَّلَجَس ِةَرِهاَقْل

 یف هل َناَكَو « اَوُدَعَقَو ُءاَرَعّشلأ هب ب َماَقَو «ِناَمْرُبْلا َراَجفْنأ ُلاَقَمْلَا اًذَه يا ء(#(

 ْثَدَمَتْسأَو « ٌةَيِمْوَيْلا فحصل كوت : و ٍةَعَقْحَعَو شْيَجْل يفرك هيلع ة ةّراغلأ

 سلجم يف ُماَمإلآ داسال نع َمَّلَكَتَو ؛ وذل لإ ئَهَْنأَو « ٍرْهَّشلَأ وخت دالا ُهَْفْجَر

 بنوا يناس َناَمْيَلُس ِةَمالَعْلاَك « َنْيِيِروْسلآ ٍرْضَعْلا ةَدَتاَسَأ رابك نم اج ا عيت
 ةَّلَجَمْل ُبِحاَّص ناک ْذِإ - ناز يِجْروُج رل ِعْمْوُملآَو « ياي مارن خي دل ِهرْصَع

 ْبِتاَك َوُه نَه اًُملْعيِل ٍسْبِسَد دعب اسد َّلَجَمْلا بِحاَص ىلإ نودي اج و - اًيرؤس

 . لاَعَمْلآ

 َبضَمَف ؛ يف ِءاَرَُشلأ سر لَ ياكل َناَكَو ؛ هَل ُبتاَكْلآ 6آ نأ ذمو عا
r 

 ةَبغكلا ٌّبَرَو » : لوق نودع ی ىح رجا ٰيف ينادي د داك اَمَو « اًدْيِدَش اًبَضغ َكِلَّذِل ظفاَح

 . مزري ناله : لاق . ويف دول ركي َنْيح ٠ مشل ٍلَق لوا : ُةَمَررَمْلا ()
 . ( * ييف ةاَيَح » اتات ْنِم « هِرْصَع ُءاَرَعَش » ْرْظْنَأَو ء ١404 س لوألا نوناك ْ/ًريائيْدَدَع ) (5)



 ملقا يحَو» 00
 ُْبِتاَك ىتاي نأ ْيِظِيُْي يذّلآ نإ ١ : ممالك ىف َلاَقَف « « ةَمْيَّشلآ ةَرْهَق» ٠ ىلإ اتحد هَ

 . « ! َنيَيِرْصِمْلآ ْنْحَت اًنِسْوْؤُر ىلع هَعضيق ٌرْصِم ِرْيَغ نم رعاشب ٍلاَقَمْل
 َرُه َكسَأَر ىلع ْيذَّلآ َنْوْكَي الأ َكَيَساَم رذق َكَطاَغ ذم اذه َّنَمَلَو » : تلق

 ىَمْطْصُم ِدّيَّسلَأ مزراب ناَمتْسآَ ۽ رخآ عون نِ اضع يري نيت ديلا َبِضَعَو

 ٩ ٍسْيكْرَس ناجم ١ يف الاَقَم بنك ُيِطْوُلَفَْمْلا َرْهَش رَكشَو . . . ةَيَهَذ ةَناَعِتْسأ ٌيِطْوْلمْتَمْلآ
 نري اَسْدَم ُهَحَدَمَو . . ٍءاَرَعُشل سَر ْىَلَع ّيِرْكبْل هيف َلَمَجَو « ؛ ارل » َلاَقَم هب ضررا

 ۳ . اَنِيِنَ

 - ا

 ْيِنَدَعَو ؛ اًعيمَج ْيِناَعَمْلاَو ظاَفلألأ َنِم ْيِنَدَرَجَو « ملأ َّنِم ٌعاطَتْسَ ام ينا انآ اأ

 . 0"2هسْفَن ىلع سفت در اذه ناک . . . ٍرِعاَشب تشل ي وي ازعل ن

 ظفاَح َبْضَعَو ؛ َيِطْوَلمْتَمْلاِ ال هب ره تنا لوألا يالا لع يي اقم ق ا

 ةذكو ذك : لطي ٠ لئاكتو بكل الخ تت َفْشَحَت هيف ُرُكْذَي ابات ىلإ َبَدَكَف « ةَيِناَن َةَرَ

 . دات َرْمَأ َكِنَلِإ

 ٌظِفاَحَو ُدْوُعْسَم ٌدَمَحُم ٍناَداَتْسُألا اَمُرِدْضُي َناَكَو « « ٍربثملآ » ةَديِرَج يف اَلاَقَم ْتْبَتكَ

 : ْتْلُقَر . . . اهب ُرِخاَقَأ ْيِلاَقِم رْذَص يف اهب ََِمَذ لآ ٌيِطْولمْنَمْلا ةَمِلَك ُتْعَضَوَو « ّضَوَع

 ىَنَح ِكِلَمْل مدَق ْىَلَع بَ وكلم ىلإ َمَمْشَي نأ ُهْرْداَرَأ يذلا ٍفْرْسَلِيَملا َكِلَذَك نإ

 : َلاَق هك ودْوْجْسَو كلل مَ ىَلَع ناتج سلما م : رح لاذ هَنأ وباع اکل ؛ هَ

28 

 أ

 . . ِيلْجَر ْيِف دَْنْدأ َلَعَج ْدَق ُكِلَمْلا ناك اَذإ عَتصَأ فيكَ ! مك و
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 كت + ُهَبْذَه نأ دعب « تاَرْطّتلَأ » هباتك ْنِم ىلوألا ةعْبطلا يف اذه ُهَلاَقَم ٌيطولْمْتَمْل ٌموُحرَمْلا رشت ] )00(

 اًمُواَكُب ىّيسُي ال ةَرَجأَتْنْمْلا ةحئاتلا نأ ٌملْعَي ناك ره هلال « ئَرخألا ِتاَعْطلأ نم ُدَفَذَح -_ ر ووم كر يرث 550 وار ر و م رص م 2ے

 . ( « عفا اح ١ باك نم « دلا ئيف ظنا .........][  ءاكب
2 
 ٌةاَيَح ١ باك نم دملا ىف ١ رطنآو . ۱۹۳۲ س رخآلا نيرشت م/َرَيْمَقْوُت « فطقملا ) ( س

 . ( ؛ ٌنِيِفاَرلأ



 as يعفارلأ قداص ىفطصم

 كِل عمو ع9 ر » لاق رهط نِ نس ريَ رسا ةَجْلاَعُم يف يل يص نکی مل

 ٍةَعاَمَج يف وهو (ظفاحب) موي َتاَذ ُتْرَرَمَف هيف ْيِبَأَر فرعي ن نأ ديرب رعاش لك َحَبْصَأ

e 
  1و ع 1

5 
4 e 

 جاف ؟ م ّيجِزاَيْلأ رغش ٰيف َكْيأَر ام : ٌظفاَح َلاَق ُسِلْجَمْلا نب , دامطآ امل ٠ مفرغ ال

 أرثأ مك دنع : ثق ؟ نزع هواك ؟ نا ؟ الق ؟ داكعلا پیچک ؟ نيل

 ىلع دَر : ُتْلُق ؟ هَل َتْأَرَق اَذاَمَق : لاق . هرئش ىلع محلا عم غ وسي ال البلف الإ ُدَل

 : [براقتملا نم ِْيَلِإ ٌكِتَدْيِصَق

 60 ن 2

6 

 و وطي ال يذلا طولا رشا نب م يه : ْتْلُق ؟ هذه ءَيَدْيِصَك يف َكِيَأَر اَمَق : ل

 واد كَل ْمَدَقَأ : طفاَح َلاَمَق ! شاو تْفَصْنَأ : ُلْرُقَي ٍسِلْجَمْلا يف ُلُجَر الإ ْيِنَعاَر اَمَ

%4 3 % 



 یر ی رج ا
 یورک یر وا غو 5

 رشا نيرو ٠ وسل نك 5 ا و بجو مل عال تاک کلا

 ثق لع ل ةو ر ْنَأ ُذ ني أرك ا ع هيَ ازا بانأو تلا

 ف تعط لع ؛ قرذَملا وب ,ينّشلا ألان دك يل الا رک

 َنْحَم سَ َيِبَرعْل ٍمَلاَعْلآ دالب ْنِم د يف رد مو « مِضْوَم لک يف ٺل ذق عضْوَم

 : ا رها وأ لل : لق امن الك رص لع دف ميسا

 . علل ِلاََج يف نلوم

 ةَيِرَمبملا ُلْيِلَدَو « رص | ئاَمِطْضَأ ْئَلَع خیرات ا دامي كلو ٠ « مت ئتح شاع لجر

 لَن ةا ويف أك َِمَع ما طفي ال لکي الو فب ال يذلا كرما لا ميف نأ ىلع

 ٍدَعنَأ َنْوُد ْمَقَي ْمَلَو هرْهَد ْنَع ْفّلَحَتي ْمَلَق < « ْنَمّزلآ ربك املك ُهُرْعش د بکيو . ٍةَعْيِدَح ْيِف

 ف وأ و لا م قر رج دا قا عرفك ك وو

 ٍضاّرَعَك ِء سلا رنيذت يف هع رخآ ىلإ باص لاي - َىَقَبَو « ْن كري مو ْدْمْجَي ْمَلق ومل
 فر

 ةّيحات نم نِلَْمَيَو ةّيح 0 تت كغ لت قْرَبْل ريك هباحس س « َةَماَمْعلا

 هلع كتفي حلا َتْيدَألَ كلو  مَرهْلأَو ةلوهَكْلاَو ُباَبَّسلآ مِهّيَلَع ب ْبَتْكُي س لاو

 اًضْعَب اَهْضْعَ ُدِلَي ُكَقْنَت ام ةَرِعاَّشلآ ةيَْلَأ ُتاَياَعْلآ ِبْلَق ْيِف ْتَناَك ْذِإ ؛ ٌباَبْسَو ةَلوُهَكَو ٌباَبَش
3 

 ذي
 ةاَيَح ْنِم اَهَتكْلَو « هبلق ْيِف ثقل يل ٍرِعاَشلأ ةاَيَح ْنِم تسهل اهّنِإَف هَل عاطقنأ ال ام ىّ

 . ِبْلَقْل اًدنَه ىف ْيِناَعَمْل

 . ۳۹۷۔۳۸۵ : تاحفصلا « م ۱۹۳۲ رخآلا نيرشت /ربمفون « 4١ : دلجملا « « فطتقملأ )#( ١

 . ( ؛ َيِعفاَرلا ةاَيَح » اياك ْنِم « دقنلا يف » زظ )



 0000 يعفارلأ قداص ىفطصم

 ساو يي
 هّمحَر ٰيقوش ۾ ئف اذل رر

 هل بدألا خيرات ني تل 0
4 

 دمحم 7 . قل ف رضارخلا عير ب يبل قو 1 اا

 ةئَس يفوت ذقو) رصنتشُملا نب رهاّظلل رْصم ْيِف ِءاَشْنإلآ ِناَوْيَد َبحاَص ٍةَلْوَدلآ ٌيِلَوب
 - کب ام لک ىلع اَهِيفْوَتْسَي ۽ مْوُسُو ريع ةَئَسلآ يف راتيد ب فالآ ال فر َناَكَو ء (ه۱ 2 ًّ 068 كمية عن 0 2 مم .

 داَدْغَي ىّ اًمُهلمخَي هلِثاَسَرَو ورغش ْنِم نيآزُج َاَدْعَب نم ّرضِم ىلإ راجا لوس لَم

 بدال اه خت يف ْمُهريِشتْسَيَ ء ابابا نم هريو ئَضتْمْلا فيرا َلَع اهضرغيل

 يف اَهرَْتَو ٌرْضِم رغش نم ٍناَوْيَد ظْفح َّنَأَك « ُهْوَضَترآَو ُهْوُداَجَتْسأ نإ ملعلا راَدب ٌيِرْصِمْلَ
 مَمألا ِةَبصُع يف ار و انِرْهَد ثداَوَح ٰيف ُهبْشُي اميد دادب ةت

3 

 (ه 011 َهَّنَس َيَفْوُت) رصم يف بدلا ِةِّ ةّمِئَأ نم ٌّماَمِإ <
١ 

 ؛ ٌياَوْسألآ ّيِلَع نب مح ادام

 ىَقْيِسْوُمْلَاَو ٌتْطلَأَو َةَّسَدْنَهْلاَو ايشا َهقفلأ بدألا مولع ىلإ عَمْجَي ب اًرعاَش اتاك ناکَو
 ا

 َعبَْأ (مهّيَلَع أَرَط ْنَم ٍرْعِشَو) مِهِرْعِش ْنِم حَمَجَق < . قيل طملا رفض نوت ذأ وأ َكّلَمْلاَو

 ْمَل ْيِذّلآ ِدْهَمْلآ يف « ةَرْجهْلل سداّسلآ ِنْرَقْلا رخآ ىلإ ُهَدْحَو يرض َرغّشلا َّنَأَك « ٍتاَدَلَجُم
 يف ْمهفالتخأ ىلع . . . ِتاَدَلجُم َمَبْرَأ ًالئَي ال َنْيِواَوَدلآَو ٍبْتُكلآ ّنِم م ٌءْيَش ويف عَ نکي 7 0 ر ر

 3 - و

 م رخت وزو يي هش نونا 2 محلا فيم اًءْرَج ُنْوُكَت دَ 3 ةَدَّلَجْمْلا رادقم

2 
 ر

 . هفرو

 ُداَمِعْلأ لاق « 19١( ةتس ىَنَوَتُمْلا) ٌيِناَوْسألآ ِبْدَهُمْلاِب ٌفْوُرْعَمْلا ُنَسَحْل ُهْوَخَأَو ر ت ا ەل وا ەوە مر رام ويمر
 اوك ٌةدْيِصَق سالا يف هَل ٽَراَسَو « هن رش يمر يف ّرْضمي نکي مه هنا : ُبياَكْل ا

 « دلع فِيِخَو اهب تیغ يخ تلاع هةم لإ َلَحَو ذقو يأ نإ عی - اهيف فَصَو ؛ ةَحاَدّتلَ 0

 ْنِم َرَعْشَأ ىَتعَمْلا ادله يف ُهَلَعْجَت ةَحاَوَتلآ ةت ةئداَحَو « يَ يف ٌرْضِم ل دعْشَأ لُجَولاف

 ا نمل ئه اذ عجل لع وی
 ا

 1 ورک



 ا £71

 ميم ناملار م ع جو ْمْهَد ضب ئَئعْملا بلا ي ّيفَو ذلت

5 
١ . 5 

 اما
1 

. 
85 

 ا
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 ُيِرَدْنَكْسِإلآ فك بو ريك ااو يهرقلا نبأ الْوَلَو 0

 رلآ : يآ « ليلا م ياع الإ مرش يف لَو « ةَريفَص نوا

 و ءَرْصِم ْيِف رشا خرا بدخل َنييِدَتملا يف

 ماعلا يف رشي وطي رام ؛ يخص يراود ُباَحْصَ كلك مهلك و « َنْيرْخَأَتُمْل

 ٍقَرْفَم َْلَع رسل جات اَوُعَضَي نأ اًُعيِطَتسَي ْمَل كلوا َلُكَو ِءاَلْؤَع لَك دا ىلع ٠ َيِبرَعْل
 ! ُهَدْحَو ٰيقَوش ُهَعْضَوَو َرْضِم

 ةَعيَط ناك « َةَرْيَِص الإ ُنْوُكَت ال : َنْيئِرْصِمْلا ءاَرَعَس نم َنْيِدْيِجُمْل َنْئواَرَد نأ ُبَجَعْلاَ

 3 ِتاَقْوَأ َدْعَب دقو يف ا طع الو صين ال ٤ اَلا يف اخت ياَعمْلا ي دخان ليتل

E 9 5 

 بق

 وعم معا هول 0 0

 اَهْبْسَحَو « ةَرْيِعَص نؤكت نأ ٍةَساَرفْل لاَمَج ْنِمَو « اًرهش َرَشَع ين لَك ْنِم ٍرُهْشأ ة ثالث ْيِفَو

 ! ةَعِيبْطلأ عنب نية يم اهو ١ بعذاب ةع اهني ؛ نأ اهسْفَن دنع

 اَهَعَم ُرَكْذُت ال اًينُدلأ ٍبِئاَجَع ْنِم َةَبْيِجَع ٌيِرْصِمْلا بألا خيرات ْيِف ٌدِجاَو َكّنَأ ىلع

 نإ ِءاَرْحَّصلأ حور اَهْنَألَم ةبيجَع اًهْئِكلَو « اَهُرْيَغ الو هَماَتَماَّتلأ الر ٌةداينإلأ اَلَو ةَدايلإلآ

 زاَرْسَألآ ِءاَجَر ْوْبَأ اهَمَظَت 52 يهو ؛ ليلا جر ْنِم ة ةَريِغَصلأ ُنيواَوَدلأ َكْلِي تاک

 يف ص هنأ اًوُمَحرَو « اولا اَمَك اَمِلاَع اندا اًهِيقَف اًرِعاَش ناک ' « هاه َدَئَس فرما
 ا

 عا

 ام

4 

 ا
 ْتَعَلَب مك هَتْوَم لبق َلْيْسَو : اوَلاَق « ٍدِحاَو َدْعَب اًدحاَو ءايْنألا صّصق ةو ٍمَلاَعْل َراَبْحَأ همظَت

 خيرات هَل َمَقَو َلْجَّرلأ اَذئَم نا ُكّشأ ام و ... تيب ىف ةئمو ثا : َلاَقَك ؟ َكّئَدِنِصَت

 ١٠ نف ُهَرْمُع َئفَأَو . . . نرم اًنْوُم اَهَمْظَنَف ِتاَئلئئاَرْسِإل ُرصصقو ٍرَيَسلا ُبَتكَو يربط

 ! “طش ةثالث يف ٍلَمْهُم ربح نإ ُحْنِراتلا او ِتْيَي فل

7) 

 )1١( ١ ر رعاشلأ رصم) ريخ رطنا ١ فار ةايَس » اًنباَتك ْنِم « ٍدْقَّتلَآ ْيِف ١ 4



 0: يعفارلا قداص ىفطصم

 ؛ لكلا سف اتي هناك مط ءزج ورخش مانو عَن دهَمَطعو تؤ يف رجلا نأ نزلا

 ؛ هاوس عمّ مل امه عمتج دقو ٠ نقش ر اَم اًيِرَحَو اًمْبِدَق َرْصِم يف ٌرِعاش كرن ْمَلَو

 قتاأو « ورغد رمش ني ننال لاس « هدالو اتخلا رخ أ ئلَ وألا نب كلذ

 اهئم َدْخْأَي ْنأ ٍدَحَأِل ةلْيح ال تل ةَرْبَُمْل هلا ةا نم هخنرات قذر جة رزق هلع

 اًراَرِم ٰيقوش َطاَقْسإ اًوُنَواَح دقو « درت اَم َصُقْنَي وأ « ٌصَقْنَت ام ديزي وأ « يطع ال ام

 أ اني فراق .٠٠ ع ليي مج ع دو « نق یف هرب فا
 اَمَو ‹ ٍرْضَنَو بزب خيرات يف هَل بؤتكملا ٍدْجَمْلا ةر ةبرضمْلا سلا نم « يفرش ١
 . هرْغَشَو رعاش ِةَلْيَمب َوُه

 َوُهَو َبَهّذلَ دخل هَ رو ٠ هاب َلْيِعاَمْسِإ وُيْذِخْلَأ ٍةَمْعِن يف 1874 س اًنُرِعاَش َدلُو

 ُهَمّْلَعَو اَشاَب و ريذجلا ةلفك مث مِئِدَقْلأ هناوْيد ة ةمَّدَقُم يف ٰيقوش ف اًَهَرَكذ ةَصق يف عْيضَر

 ْوَقَي امك يغ بأ َةَلِْنَم هئم ُهَسْفَن لَرنأو ۽ ةَ ني ولع ماو

 : [بضتقملا نم] لوم هک رتو ةَرعاش “ هلعجو اشا سابع ويدخل ءو

 « يرضِْلا بسلا يف ٌةيسايِس هاد دويل « ةريِيَ ب باَبْسأب ناعم فه ازش راش : ريفا

 ِكِراَعَم ٰيف اًهِماَحْفِإَو « اًهِيَمْظَعِب اَهِرْيِصْبَتَو « ةَبرْصِمْلأ يقتل ف خرا اًيخإل ُلَمْعَت

 ذِيَمْرَي ةقالخْلا اهل ْتَهجَوَت يملأ ةّينيَدلآ ةسايَسلأب َرْعّشلأ لصق ٠ ةَحَقاَ يل هيك اقيم

 نم نوم كل رغب الو ؛ ةييالشإلا ةعماجلا ةركفب ةلذدلآ منسف نف ةيوؤأ ةر ترض

 غي هجم تنم ناكر + كل هري يذق نف لب ميل رذق يف ليل ىلع نسل هک

 ُيِساَيّسلا ُتْيِماَنْيَدلا اَهُوُْشَح ةَعَفَلُم ِةَدْيِعَب َحِماَطَمِل ْذِئَمْوَي اَدِعُمَو « اَناَيَلَع

E 
 مس

 ين

 َّناَكو « ةعماجلا » بحاَص نوم أ حرق قيل ِتياَكلآ َيَقِيِدَص ملكا م م تاد تنك

 : ْيِل َلاَقَف « اَدْئِدَش اًباَجْعِإ ٰيقوشب اًبَجْعَم
25 

 قفا یف ال كرما قْفَأ ْيِف نالا قوش ن

 نت أ ءالالم نم جرح أ أ امم مرتشلاو وتل نبه كاع ْتْلُق ! ٍِءاَرَعّشلَأ

 هلصَت نيل ةيونلُم ٍةَساَيّسلَأ يف ُلُجَلآ اَمَنِإ ؛ ايش ّدَعُي ل كيلوا ىلإ َدَقَت ْوَلَو « ايش

 ىلع"

5 



 « ملقلا يخَو» 6۸

 . ِفراعَملا ِرْيِزَو ةّرَمَو ةّيبْرَحْل رْيزَوَك هرم َوُهَو « رْيمَألآِ

 ْيِف ُهُرْعِش هَجَنَأَو ‹ هِدْهَع لوا نم اَهَّسَبالَو ئقؤش هب َضاَنْرَأ يلا ٌةَساَيّسلَ ِهْذلَمَو

 ْتَناَكَف « ةّيمالْإلا ةَعماَجْلَأ ىلإ ةينْوَعْرِفْلآ ٍةَعْرتلا ىلإ « ِةَيرْضمْل ِةَينَطَوْلا َنِم ٠ اًهبِهاَذَم

 ِهسْفَن بحب ُهَنلَعَبا قلف ؛ ِهِصْئاَقَت هدام اَهْيَعِب يه - يرغل ِهِدْجَم َةَداَمَو هغوي َبَبَس اَدْنَهب

 ِةَرْبَخ ْنِم دشا ِةَرْيَ ع ىلإ هنوف هنعسو اب كلذ ْيِف سالا ٍرْيْخْسَتَو « اَهْيَلَع ِءاَتلآ بحر

 ف ةمومذم تناك نو يَ ىو ةا نمل اَهَءاَج ْذِإ اًهْنم ةَرْعَش لك رشق ت ِءاتسحلا

 ني اهءوضوم يف ةف هلأ ريع « مهني نخل .٠ ِرْمَجْلأِب ُهوُعَذَ َنْيذَّلآ ءابحألآب لص

 هرْعشب َنْيِمّدَقَتُمْلا َضَراَعَف ٠ ُهَّلظ ْىَبَح فاي ميركل قبلا ِداَوَجْلاكُهنلَعَج ذإ ؛ وه هِتعْبَط

 َلَعْجَيِل اًضِنَأ ُهَتاَذ سقاو عم اوسي : هناك مهل ّنيِرِصاَعُمْل سقاو «ُدَعَم ْمُكّنأك

 ىلإ ُهُعِجْرَمَف ٍتاَضقاََُمْلا نم ٍلُجَرلآ اذه ْيِف ام لَك نأ ْيِدْنِعَو ؛ ؛ ٰيقوش ْنِم َرَعْشَأ ٰيقوش
 ْتَلَعَجَف « َةَحِبرصلأ و ل و ةَساَيَسلَأ َكْلت راَثآ

 ةَربإ اًهِلِماَجَم لك یف و ةد « ةَلْقُم ةَربذم ْدُم باَبْسَألآَو ٍلَيحْلَأ ّنْم وجو نف ُبرطْصَ

 و ى اهيا یکتا بنتك أ لإ ةديطلا نف اقای ل جبع ةَيِسْيِطاَتْغِم

 جاَجَدلا

 اًذنَه نأ ْرْكْذَي ْمَل َوُه نِ ايش ْمَنْضَي ال يِقْوَش ْنَع بتكي نأ ديري ْيِذَلأ بدألآ ڂَرَوُمَو

 يعرف نيب اتلدلاک ء ٌرْضِمِل سابع يِويِدْخْلاَو ييف يِريِدِخْل ةّيِدَه ناك َمِيِظَعْلا َرِعاّتل
 ةيواَمَسل هتي َشاَرَو ُهَتَحْنِرَف َثَعَتب ام ِةَلوَدلأ فْيَس ْنِم ُيتتمْلا ُهَباَصَأ اَمَو ؛ ليلا

 مس فش يف نقش د َباَصأ - بألا غفرت ف لا تالق لع اهب و الغ نأ

 زرو ف لا لا ير نیواک يبست نيل ریل نال
 . د ْيِف اع ْيِبَأَ يف لقي ال يذل بْيِجَعْلا ٌيِبصَعْل هزاهج يف : ِءايْشَأ 5-5 ناک ٌبتُمْل

 598 زنم زاَهجلا اذنه ' نم لز يذلا ِكِلَمْل ِبْيدَألآ ٍهَحْوُذْمَم ْيِفَو » Shakespeare رییسکش
 ص

 يف « ةَياكعب د اَهطْوْحَيَو رْييدتباَهْيَلَع َء ُمْوُقَيَو مل امر د ةع لآ نم َيئاَبَرهَكلا سنهم

 الو ؛ اًمرَْق يف وُ ام الإ اهني َرهظَي نأ نني ال نيلآ بلآ مْ ياما هرْصَع يأ



 كك يعفارلآ قداص ىفطصم

 ىلع رج يّبتَبْمْل رشک رمش الإ ةكفطنمل ملاك اکرن الو « اهم ُربكَأ وه ام الإ ایف ْريَمَتي

 r كرس r A ىو عقم | 7 2 سرع رود سمول ا جن نر هع
 لع لدأ لهو 0 ءاَسَْولَو كلما ىلع ترآ عري هنأَك ي نكت | اذنه ناك م أو دقلَو

 ا ممم ور و ما< 2 ۾ Eo ص

 هَيِطْعُيَو نيت يصف هَحَدَي نأ هارب ي ِهِرَصَع يف باتكلا خيش ّىِباَصلأ ٍقاَحْس اشا ان 0

 هيو 17
 كر َكَرْبَغ َحدَمْلآ نحمس وحتي ْنَم ٍقاَرِعْلاِب ُتْيَأَر ام : يتلا مْيَلِإ لسيف < « ٍمَهْرِد ٍفالآ ةَسْمْح

E J Jنيا دن نک حتنا مل نإ يتلا نت 6  

 روش نم اَنْ يف نأ | اًصَوِع يرش نِ او الام كنب درا او كيج انآ نالا اذنه

 ؟ اًهيَملَك راظينأ يف اََْدل نأ ةف ةتقيتسُم سفن ْنم رشا َينأيِل رْوُعّشلآ اَذنَم ّلْثِم بألا ةع

 ءالي ُلُكَو ١ (ٌيِرّْشلا ُدْوْهْمُجْلا) 5 اتعب هٌصْقني نكي مل « َيِقْوَس » نَا لَ
 نم قدرت اتم نإ فرست كلو ريالا ٠ هزفنشلا طك ةو نأ يعل رتل

 ّيِرَعْلا ِرْعّشلأ ْيِف ف رهت ةعْيرَطلا ىح . . يطع وقس ذآ ٍمِِظَع بوح ذأ مق حزن

 والا كِل بو ؛ باية زذشلا يف لا كلن م ةر مطق اَهّنأَك

 الف ؛ ٍةَعيبطلأ ءَلِم ال هقاَجاَح ٠ ءْلِم اَّلِإَو « هِرْوهْمُج ُرْدَق ال هست زذ الإ ساّسخإلاآ نم ويف

 ور روس لع رغدو نيو ٠ لفغ للا ياقا لفلان اي رع

 اوت اَلَو ٠ ِقيقدَّتلآَو ٍلْوُمْشلَأَو طبل ةطاَحإلأ َهَوُق هِعْبَط ْيِف دج الف « ِدْوُدُحْلآ َةَعْيَض

 3 نبذ ٍضِراَعْلا رطل َْلَع وه ادق « اَهِصِئاَصَخِب ةرْغش ةَرْوُص لَك َبِحْوَتْسَي نأ ُهتعْييَط
 ةد اهل لوطي ال رنک م ةَ تار ىلع وه ادو وف لغرب نأ خم الو وَ

 َذِإَو  اًمطق عطقم ةرعش اَذإَو « اًعْيِرَس ارم نوكأ ىلع ْدْمَت ُهْسْفَن اَذِإَو « هرن اًهنف مَ الو

 اَذإ ضال َْلَع ىَقْلُم ٌنِماَط لِظَو ‹ ڻئاقَح ال ٌتاَمِلَكَو , روش ال ٌفاَصْوَأ ُهَحاَرْفَأَو هُمالآ

 ضرألا ْىَلَع ِرئاّسلآ ّيَحْل مسجلا ليِصاَقَ هليا

 ُْثِلاَثَو « يير راو « ٌيِيَرَع ْرُصْنع وقارغآ يِراَجمَو ومد ِثاَربم يف ْيِقَْشِ َمَمتََْو
 َنْوَكَي نَا اَهْيِلَخ ناک الإ ٌبِعاَش اهنم نت تأ ال ةبناسنإ ةَرْك هذلَهَو ؛ ئسکزش عبارو « ناوي

 لد ادم ناک  ِهْيَع يف ّيَِصَعْلا ملالتخأب اترِعاَش َدِلُو اده ْىَلِإَو « ٍرْعّشلأ لود نم ةد

 ُبْيكَْئلا نكي ْمَل امو ؛ ؛ صبا يئي ٍناَمِحارُ نناعمْلِل نبع اَمُهََرَو نأ ىلع نط



 « مّلَتْلا يخَو» ۰0۰

 سلو « غلا ربع يف ايندلآ مبساقت نم حقو نأ مَلْاَف ؛ غزيل اهم رعالا يف يسع

 دف َمَدَقَت ام لک حَمَو ؛ لا ربع نف ليلا ةرجْنَح ُلَعْجَتهَوف ةعاتّصلآ يف الو ةَعْيِبطلَأ يف

 مقلم الو « لمعلا ِرتُْم ريغ « كس نيو اعبر ل هارب رشا ىلع يقو نأ

 لآ ن واود هيد َنْيَبَو ٠ َةَلِنَمْلا يف ٌوْلْعَو هاَجلآ يف ةطسَبَو ٍقْرل يف ٍةَعَس ٍةَعَس ْىَلَع « ٍرِطاَخْل

 طاق يصح ادله اَنَرِعاَش نا سنت ق شت نو ؛ َّيِسِراَفْلاَو ٌيِكرتلاَو ٌيبرْوَألاَو ٌيِبَرَعْلآ

 َطلاَحَو ضرألا يف قت لَحَرَو رفا «وؤدب ٍرغشلل حور ال رغشلا خهو « ايل

 َكِلَذ ْىَلَع ُهُريِهَطَو « ةّناَتسآلاَو ِسْلَدْنألآ َنْيَب ام ِهرَصِب اهلل ةَعْيبَطلأ َضَرْغَتْس أَو َبْرْعُشل

 ؛ هنج راسل خؤ ِدِدَج وج لَك يفق «َجْل طقاسم ين رئشلآ و اإ ؛ ار لام

 ملحق هَ مئات عضؤم يف يهو ۽ ادو ناک يو اص ناک يف يه: سالا ُةَعيطلَاَ

 لملك يه دلع نيت ٠ « ِةَلْيمَجْلا ىّتنألاك يه دب ْيِفَو -: ُلَمَْت ٌةَمِئاَف عِضْوَم ْنِفَو
 َعَم ُهَتْمَعْطَ اَذِإ الإ دش دش و ُهاَوْفَأ َلَع ّيِبَصَعْل زاَهجلأ ْحوُر كل عمتجي نل ‹ َعِراَصْمْل

 . ٍدْئفُمْلا ذِئذّنلآ ءاَرَهْلأ ناول « ٍةَدْيِفُمْل ةّذْيذَّلآ معطل فرص

 ا

pA 

4 

 س

 ت 4 :
 « مّلاَعْلا ِءاَرَعْشلأ نم , لب يف مَ رع ضم اني نأ لمآ الأ ْيِدْنَعَو

 رد“ دعا
 دب

 1ا

 وكلا هت مث بجرم لآ هَبَهَو لجَر ْيِف امم ادهم ٰيقزش ځنرات َديعأ اذٳ الإ

 . اتار
 ف د د

 نعي وه ٠ « بألا هنأت حصر هبط َلَفَصَو يقو د َلاَيَح َضاَر ىذّلآ لوألا ُباَتِكْلأَو
5 

 « ةئبدألا ةلْيِسَوْلا » باك : يأ «ُدْنَع اَنِلاَقَم يف ُهائْرَكَدَو ظفاَح ٌةَرْيِصَب هئم ْتَناَك يذل
 رش ِتاَراَتْخُُمَو ةغالَبْل ٍنْوُنُف ْنِم هيَ ام باتكلآ اذئَه يف ٌرْسلآ َسِيلَ ؛ ٌِفِصْرَمْلِل

 ؛ يقومك اًرِعاَ اهل جرخب مو جَ نب مو امد رضي ف ناك هلك ام + اكلات

 ْىَلَع ةَعباَتْمَو ٌءاَديهأ ةَرَصاَعْمْلاَو ؛ ٌرِصاَعْم هال ٌيِدْوُراَبْلا رغش ْنِم بالا ْيِف ام ٌرّسلآ َّنكَلَو

 ُةرِدَكلا نورما ٍتَمَوَصَت ذو ٠ اَلا ناك نإ ْؤَطَح ْىَلَعَو ۰ ُباََّصلآ ناك نإ باص

 اّلَو : كار ةَعاَتّصلآ رْعشب الإ َنْوْوْيِجَي ال ب ؛ ربو يتلا ناوي لاكي رخل
22? 

 نأ ىلإ هک حف يذلا بابلا رع مهي الو « هرضَع يف ىأر ام الإ منم لیلا ُدِلْخُب

40 ١ 



 10١ يعفارلأ قداص ىفطصم

 لبو 3 56 اَهْنِم نسخي ال ةغالبْلأ موُلُعَو ةَيبَرَعْل نوم الهاَج ْناَكَو ُيِدْوُراَبْلا ناک

 لع ليَ يجو ! ٍةمْكِْلا نِ ةع اهل يٿ « غب نِ رشا لوح يا مولا نك ره ادله

 ْىَلَع ٌيِدْوُراَبْل و سالا ْىَلَع دفا َنئِناَوَقل اًعْوضُخ لإ تَسْيَل سائلا أ لامعا ن

 0 ك6 رو و 00
 مث « ِةَءاَرَقْلا ريغ د ىلإ طلا جاتخَي ال ذِإ « لفل رخش ش نم ظفحلا وهو ؛ هقاطأ ام

 ذا امالا ارك يف هيو جرم تبرم ٠ سرب تاكو كورولا

 هللا نم و ماي يفصل هلق ي يذلا للا رغَسلا َكِلَد تَءاَجَو ء ةباوَرلاَو ظفحْا نِي لوألا

 حور 0 هنأ باتكلأ يف ام م لكف « اَمُهَرْيَغَو ْيَقْوُشَو ظفاح ةيبرَعلل مب د جِرْخُمِل 7

 اًدِإَف ٠ ٍءاَدَجْ الآ ٍةَكِصَو زيها ْىَلَع حولا هذه عب ؛ شالا بْيدألا جد ىلإ ةَرَصاَعُمْل

 ديف ماد اَم ميرفت هَ يف ام ىلإ دب ٰيهتنت يآ تئرطلآ ىلع ره اڏو ٠ ٍةَريصَبو ريم ا
 رْيَغ ةقيرط ىلإ اَمُهالِك ىهتنأو ١ ٍدِحاَو عضْوَم ْنِم ظفاَحَو ٰيقْرَش ادا اًذلهِبَو . عْبطو ٌءاَكَذ
 . يدوب زفير يع امم ارو آلة

 ْيِف ايهتت ا ل وو فوط لإ ال رخشلا الم قس لوح

 قول لا وٿ : يِرمَمْلاَو يضل مع يأ ّیتتملاک : ديلا ا قل ن نلبي
 َيِرَْعََتلاَو ٍفِئِرَطلأ ٌباَّشلَآَو ٍرْيَمُز ِءاَهَبْلآَو فتخألا نْبأَك : ةَيِماَرَعْل مظل باَحْصَأ
 دَقَو « يِواَقْرَشلاَو كجم ٍرئمَألاَو ساكنا باك : َنْيِرَحأتْمْلا رْيِاَسَم مَن . يِرِجاَحْلاَو
 يف هلَمَعَو هديت هرغش يف ره ولك اذنه نيب حتي نأ رم لوا يف ِيِقْوَش َلَواَح
 فَلا علا ٍلّرَعْلا بلكت قولو وهلا عم ديول ماكخإو عادنإلاو راكنبالا ةكَواَحُ
 )ااا . حْيِحّصلآ بحلب ال

 : ِْناَعَمِل هعاَدتبأ ةَقْيِرَط يف تلا لإ ْيْمَه را ْنْوُكَي ال رعاش ْنَع ُبْتْكَأ َنْيح اتأو

 رَ وه لَو دق مآ عت لَمَو هل ةهينم ئدملا ناك تيكو طع نيكو ملأ تك
 يف عسي ْلَهَو « تكلا نم َءاَجَف القت هلقن مآ « اهنم َءاَجَو هست طَلاَخَف اروعش ْئَتعَمْلِ



 ٠١6 ملقلا ٌيَخَو» «

 َمويغْلا هذه ٌتفْشَتْسَي نأ ُنِسْسُيَو ءايشألآ راَرْسَأ يف ةر ُنَفَدُيَو  ْيناَعَمل ةِيَِسَْمْلآ فلآ

 رف مآ « اَهيْحَو ْنِم ساتلآ َبِحْصَتْسَيو اهب َلِصْنَيَو ٌيِرَْسلآ لؤُهْجَملا اهنف حسي يلا
 72 َوُه لَه ِةَلْمُجْلأَبَو ؟ عقارا يف دْوُجْوَم َوُه اَمَك ِدْوُجْوَمِْل ذأ ٍلاَيحلآ نيج تر

 3 « هس نم ٌةاَيَح اًهسْفَن يف ة ةاّيَحْل َعَم اَهَل دوك قلل ينام ت 9 ُتاَقَرْلْخََم اًهِيف دمت ةت هنن

 ٍِذَم ْيِف ؟ اًمِهِدَحَأ نم الو اَمُهْنِم سیلو امتي نوک : ِنْيقََط َنَْب راسك ةي وه
 بعدما كي الإ عنرتلا اذه ىلإ كي ال ٠ راد ةبهؤت خيرات ثم بلآ نم قِيلَ

 َسْيَلَو ِهِرْضَصِبهَلِصَو عِماَيَأ ةَرْوَص وه ذإ 3 ”لَهْسَأ اَمَق هسْفَت ِرِعاَّشلآ خیرات ا ر لأ لوب

 ع 3 3
 . ناک امك لقت الإ ن ام خْيرأت ْيِف

 يلا ةبِهْوَمْلا َكَي هِيَ «وِرْمَأ ٍلَوأ نِ ةع هاير ةقِرطلآ كتب ْيِقوُش اَنْضَرَع اإ
 لك نم اهب َنْوُلَرْدَْسَيَو « رْوَظْنَمْلا َءاَرَو ام َيِناَعَم ْباَوتلَأ اهب ُحَمَلَتَي ْذِإ ١ رجل ةّساَح اَهِمَسأ ِ 7 0 م لص رس رس ر سلك سم r عدس ف تو 020

 . ريَ ىَنْعَم یم

 ية ا عل وچ 2 و )هك ىو م سمك و کە اا

 [فيفخلا نمآ رْئاَسلَأ ِهِرْعش

 ءال نمر ري يِياَوَقْلاَو ٌاَتْنَح ْمِهِلَْوَقباَمْوُمَدَح

 انآ | ايارف يف ٹر امل يمْسأ ٍتَساَتاَماَرَتاَم
 تو نیب ا ع و ت ا

 ؛ ةيِطْوَّشلآ نإ ُباَوج يه ْذِإ ؛ لمَن اَهَباَوَص َّنِإَف "0(ْنتَع ء ُلِيِمَت) هلق يف ُهَتْطْلَع عد

  باًرلآو ينال يلب اج اأ امو اَمِئاَد ثنك اَنأَو ؛ وناعم رخت یک نِ

 هَّنإَف « دْيِلْوتلا يف ْيَقْوَش ةبهؤمب م ب اًياَجْعِإ نکو « ْيِدْنِع َءْيَش ال اَمُهَف « اَمُهاَنْعَمِل اَراَبكإ ال

 : [رفاولا نم] مات بأ ِلْوَق ْنِم ِناَثلآ َتيَيلآ َدَحَأ

 ماَحْرلآَنِمِوهِيَلِإ صلخأ ف هيتإؤُكش ْدَأ اَمَداَوُف ثا

 )١( ١ فطتقملاب ِةَلْوَقْلا هذه يف ِداَّفَعْلاَو َيِِناَدلَأ نيب ِتاَلَجاَسُمْلا رظْنأ ( .



 1.0۳ يعفارلآ قداص ىفطصم

 َناَك ام َدْعَب قرر اَمْيسَن َءاَجَو « ةضْوَر يف ءاَوَهْلآ ٌرُمَي امك ْيِقْوَش نهِذ ْيِف ئئَْمْلآ رم

 « ءاَرْشلآَو عيب ةا قوس ٌنيِقَح مام يبا تيب يف مالا ل ۽ ايار ةيفالآ حراك

 . اهمسج ْيِف اًَوُضُع سيل هناك ایر اتش ةأْرمْلا َبْلَق لج ر وه لب« اھ ةرمأ بلب ا

 . مترو هَقْوْدَو هِعاَدْبِإ ْيِف َلحاَرَمِ ب مات ابا انعاش یب روِعاَش بس دقو . . . اهني يف ةَقْزَغ لب

 : [طيسبلا نم] يظل ا رعاشل أ ٍلْوَق ْنِم ٌعباَرلأ ُتْيَبلَأَو

 اَضَرَفْلا غبي مل مهبح يف تاق ارل يذلا ٌبّصلأ ةَرْيس ْمِمَتْسَآَو فق

 ْئَضَقَف هلت اَيْعأَف اًرِبَص َماَرَق اوُمَتَنَأَف لْضَوْلآ ماس ٌبَحَف ْىَأَر

 نقوش ىلع ُهُبْيِعَأ ثك اًمِمَو . . . اهم لأب ُدْوُعَتَو رْبقلأ ىلإ جت « ٌتاَءاَق ٠ ِهِذلَعَو

 ٍقْرَشلأ حابضم ةَدْئرَج يف َدَقتْن َريهَّشلا َبِتَكْلا َيحِلِبومْل نإ ٠ بدلا نوف يف ُهْفْنَص

 هْيَلَع ََمَحَتَو ٠ يِقوَس عازف 1844 س يف « تازلا ١ رهط دنع (َهْوُعَدَح) تا
 9 . .. وثم فضي اأن طم ال ينزف ملك نأ حم دقق نع كنف

 منو ٠ دقت مهل هَ قاط ال ارم نأ يمص ٍراَرسأ ِربْكأ ني لب « ادن بألا ةيصُم ب

 الَو ُيِدْوُراَبْلا الف ؛ ٍرْعّشلأ ريغ َنْوُيِسْحُب ال أ ُْهَنَأَو « هيدا ىلع َنْوَلَمْعَي

 يف الضف بكَ وأ هست ْنَع َمَقْذَي نأ ْمُهَنِم ٌدِحاَو ٌنِسْحُي ناك ْيِقْوَش الو ٌظِفاَح الو ْيِرْبَص

 . بدلا خبرات ْيِن هلام قف زأ ٠ ّيبدألا ِدْقَتلَ

 و اًراَرف ثم نودي

 : [فيفخلا نم ةَرئاَسلأ ْيقَْش ْيِناَعَم ْنِمَو

 لاج َنْوُكَي نأ حفلا ةقآ  ْيِلاَدَج َكِلَع اَمَو يص كَل

 : [فيفخلا نم] َلاَقَق ئَرْخَأ ةَدْيِصَق ْيِف ُهَرّرَكَو

 اًراَهَج نركب نأ حضللا ىَدَأَو الادج َنْوُكَي نأ حملا ةقآ

 : [ليوطلا نم] ٌيِمْوُرلآ نبأ ِلْوَق ْنِم اَمُهَو « ايا ُهاَبِص رعش ْنِم نابل

 5 ن رجع 2 يذل َوُه َكِلَذَو « ٍلَدَجْلأب ارعا دب ملا ق 2

 : [ليوطلا نم] ِناَنوُيْلأ ََمِي ميزه زه فص ' بعل ی هد اه وقار نو مو لَا



  ofملقلا يخَو» «

 مكس r 5 6 ت 25 0. o وه 7 ما م هلم .

 ا ر ET 2. ا ےس iT و e ۰ 2 12 سر

 تغفو اًضْعَب ضرألا ضب مفكر اک

 ني ْلَب « وزا لوم نِي ٽي اهنا مُتميز َلَمَج ٠ يام
 نمآ يلد يأ هحوُدْمَم مرک ٍفْضَو ٰيف مام ي يآ لق ن داو كي یت رم ٠ لآ لز
 : [ليوطلا

 م 5 ىلإ 0 6-6 2. تا سل 2 ج 0 مخل 9

 يق« هجر اهيل بكا نإ بكَ ُراَدلأ ٍتداَك اَّذِإَو ؛ كلذ ىلع اًترعاش س ات

 دال ماَكَت يأ ىَلَع اَمَسَو َمَكْحََف , نب ْيِقْوَش َّنكِلَلَو « اَهِرْعُذ نم مرهم عم رفت داکت

 . ينال تبل يف اهب َءاَج ل

 : [لماكلا نم] ٍلَرَعْلَأ يف هرغش نّسْحَأ ْنمَو

 اَدِيْرَم تْعَطَتْسَأ اَماًنْسُح مْهَوْلا يف  اَهُدِئِْزَت تْبَعَذ ول َلاَمَجْلا ٍتّوَح

 : [فيفخلا نم] ِلِثاقلا ٍلْوَق ْنِم وهو

 اديزَم ْتَباَصَأ اَمَلاَمِتلِإ ن دُلا نم ْتَداَرَتْسأ ول نح ثاَد

 ثارت ل : َلاَق ُرِعاَّشلآَو . . . مهول يِ اير َتَِهَذ ول : لاف يش نأ ريَ
 “ب َهَمَح َةَمِلَكْلآ هذه َّنِكدَلَو « ايش ناك اَمَل (مْهَوْلأ ٰيف) ِةَمِلَك نم ٰيقوش تيب الخ ول ؛ يه
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 امَملآ الإ انيس سل ٍبنيَحْل َلاَمَج دَ ؛ ٍِلاَمَجْآ ِةَفَسْلَم لك ْيَلَع مُفت يذلا تعمل هيف

 رك تم يقي وو رنو وك زل هش رند بح أ
 اتك ئف ةر ِرَوُص يف ئَغَمْل اًلَه اًنطَسَب دقو : ٌنْسَح َكِلَذ َدْعَب اَمَق نْسُحْلآ يف ف دايز رف

 00 . اهي اًهيذ ُهَرَظْنَأَف « ِدْرَوْلأ ٌقاَرْوَأ هو ءكٌر دخلا احلا هو « ناَرحَألآ لاسر »

 [لماكلا نم] سلا ٍةَدْيِصَق يف نقوش نوف علا كلذ تاي

 عربا نيخملا نسخ وين اَمَلاَمَج ُداَرَسْيالَةهِفُداَج

 ديف نأ ةدايزلا ِهذَهَف ؛ ٌّلَحَم ْيِباَجْعِإ ْنِم هلو اًعقْوَم ْيسْفَت ْنِم ْمَقَي ىَْعَمْلآ اًذلَعَو



 100 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ُلْيِحَتْمَي امك ‹ لص لص هٿ علا م تک اهجضؤت نف دو ۽ نئن ذل رتل اهر

 نبآ ٍلْوَق ْنِم َوُهَف ننال ام ٠ لوألا ِرطّملآ دحام َتْمِلَع ْدَكَو ُوْسَيَو قس هن ُلَمَألا

 ات َدخِإ 6 دس یا | HEF عه هذ 50 ولآ کا

 اَذنَه اًتايْبَأ نم دج « هرْغش ِنَسْحَأ ْنِم َيِهَو « اشاب ٽَوزٿ اهب ىر يتلا ةَدْيِصقْلا يف
 : [طيسبلا نم] داتا تيل

 ند ام يللا نارك نم مَن وُمْوْشْحَي ال نيك ُتْوُمَيْدَمَو

 اهب ىر نل تلاد يف َيِلَهمْلا ٍدّمَحُم َنْب ٍدلاَخ اَبأ ةَدْيِصَقْل هذَهِب ُضراَعُي ْيِئْوَشَو

 : الاف « ٍةَدْيِصقِب اَمُهْنِم لك ُهائرق ٠ جرو خالك اضاع يله اكو ٠ َلُكَوتمْل
 سبا نما يلهم وُ ني زأت يو تو ۽ اهم يلي ام وج ڻي ا

 ص

 اَرُدَمُفاَمَكٌماَرْفَأ َكَلْبَق تاَمَر اك رابطصأ ال ْئَنَح َكاَنْدَقَف اَمِإ

 قف الك ثري ال يلا نأ ٠ « مقسم ريع تلا لكَ ؛ ٌّدَحَأ ْمُهَتْوَم سَ ْمَل : يآ

 رم ل َمَدَعْلا َلَعَجَو َحْيِحَّصلأ نَمْلا يقْوش جرختنآف ؛ ثي مله ْئَذ

 احل احل ىلع اًوُناَه هلا دلو ني ريو سوو دخلا « ال الآ ىف دْوجْوْل رخآ
 س

% 3” * 

 ياعم اَهئيجَمَو هَل أت امي اَهَِدَو « ِةَئرِعاَشلا ذم وف نم َتنِلَع ام نإ
 وو ء رفا َةلدَعُم ٠ ٍرمْوَجْا َلْفَص ةكْوْفْصَم ؛ بهذا جارنا َةَجّرْخَمْسُس ةروالا
 نأ ُبَسْسَتل ىح ؛ ِثاَدْحَألآ ةّرِهَك َةَّرِعَو « ِءَفَعَضلا ٍتْداَهَتَ انفاَهَ اه دج - ملأ
 ُلْوَقَي امك ِنْيتْبِصْخش د يجول أك وأ « لاَ عال ءرِْش يف تيب ات اريك ئَقْوُش ةَلوُفَط

 يناله يبرم يه ْلُق وأ « اُلْوْريَو اًولُعَو ء اًضْقَنَو اَلاَمَك ُةَرْعش ِناَرَواَعَت اُ ٤ األ

 ُةَعاَلَبْلاَو ُداَكيْبالا كلل ؛ ئَرْخُأ ةّيحا يف ةَيسكْرَشلآَو ةيكرتلاو « هسفت نم ةيحات يف

 وَلا وف ؛ اَمْيَِج اهب َوُه ْيِقْوُشَو ؛ ُطْلَخلاَو هَملابمْلاَو لولا هذاهِلَو « ُقلينَمْلاَ



 ؛مَلقْلا يو » ١٠١5

 ص

 امك ؛ ِةَرلآ َباَجْعِإ اه ُبَجْنِيَ ُةَفبَِصلأ هع بجي
 : [فيفخلا س] ةَرْيهّشلآ ةّيِسُلدْنَألا مَِدْيِصَق ْنِم ِنَطَوْل نإ نحل يف لاق ن يذلا تب بش

 بق الآ فون ن رات ُهُئَعِدْلُخلاِب تلغَش ول ئِنَطَو

 هغدو 2 وقل َباَجْعِإ اهب ٌبَجعُيف 5
 . ا. 1

١ 

Ne 

 هداّسف ىلإ ٌدَح أ نطفي ْمَلَو 3 َةَفاَحَّصلأ باكر ُناَيّشلَأ وب ب امم تسلا اًدئَمَو
 ِدعْئاَبْطَو ِناَسْنِإلَأ نم يامل ِءاَنَق دعب لإ ادل نرخي ال ا 36 05300 فاكس

 سم معمر
 : لوفي يقْوش نك ؛ وص الو يح الو نطو لَ نر وُ ال نأ دَر « ةيضأل

 َكِلَذ نم ءْيَش ى ٌنْييَح الَو مم الو لود اَلَو ٌنَطَو الَو ُضْرَأ ال َنْيِح ِنْطَوْلا نَع ُتْلِغُش ْوَل

 لك اده . . . مسْفت ف الو يسفت فهل وجو ال يذلا نول الإ رح كلَ ىلع نإ -

 : [ليوطلا نما يذلا نبأ لوق ْنم دعب ئَْمَمْلآَو . . . وَ
 اَكِلاَتُه تاشلا اَماَّضَق برام زْمهَيَلِإ ٍلاَجرلأ َناَطْرَأ بَجَحَو

 اَكِلَذِل اَوُكَحَن اَهْبِف ئَجّضلأ َدْوُهُع وهند متارا 2 اإ

 حلي ال هلآ َرْيَغ اًحْيِحّص ناک ْنَِو يؤول نب ئتغمَو ٠ نيل يِ سفن ةَعَراْم
 م نر تعلق

 ر رياح ن رکو نابت يَ نقوش نف لو

 زب نزار امك بنجع لیکی أمال تیس قرف و . ةعَّْسلأ 200
' 1 

 ووا م

 اًذنَه نم فتي هَسْفَن بذل َّنإَق 2 بْذكْلا َنِم فأي َقْدّصلآ ناك ادو 3 بْيِجَع ٍناَيَدَهِب ْيِ تاي

 ٍلْيَذَك ِتاَعَلاَبْمْلا َكْلِي ْنِم يه , ٌةَيِمْهَو ةفاضإ قوش يف ةّيكْرتل هزه ْنِمَو ؛ قاّرغإلا

 ةغالبلا تود ىف اهل ّلَحَم الَو ِملَوَأِل رخو هيلع ُلْيِلَدَو ميف ةعطق : راتجلا نِ راجا

 1 7 8 عشلا يتيع
 ر یم

 : [براقتملا نم]ْيلَع ِءاَدِتْعالأ واح ن یف اَشاَب ِْعَس الت

 أ 1 0 بو و مآ اا

 مدل :© ١
 02 يك

 ما

 ايناس ربا تملا ئَنْغَأو (روثألا رنه بيغ تلر ولو



 ١٠١0 يعفارلأ قداص ىفطصم

 َمالعَألاَو ةَسْدَقُمْلا َءاَمْسألآ ُهْراَرْكَت هرغش ْىَلَع َةّيِكْرَتلا ِهذَم تاياتج يف ُلُخْدَيَ

 7 امم اَهِرْيَغَو بْعكَو متاخر ءاَتيسَو رذبو دلاخو سومو یسیع ل و 7 عشؤيك : : َةَيْخْئراَّتلَ
 را

 س ر

 ةن ادن افلا ولو ؛ الزلم الت الإ ةذجَت ام كَ ةدجَ لو ويت یف عياش

 َنْوُكَي ْنَأ طرَش ْىَلَع « اَهّلُك َةَعاََبْلاَو ُدَّلُك رخل نوُكت اَناَيحَأ َيِهَف « َنآلآ اَهَل َّلَحَم ال

 هناك نويَ « يلق ةَ ْىَلَع الإ اَهَعْضَي ال ْنَأَو « اًهِعِضْوَم ْيِف اًهَعَضَو ْيِذّلآ َرُه ُبَْقْل

 نيز نخب غل مالمو« طا تشو نف يكل هناَقفَح َقِفْحَيِل رْعّشلا ْيِف ُهَسْفَن عضو

 ةيايبلا ةعاكّصلا نف وينقإ ؛ دقثلا ىلع ار تبني ال اَنِرِعاَس طظاَقْلَأ نأ ينال ُبْيَعْلآَو

 اًمهب ث دس نإ ةا ةمْلبمْلآَو ارخش ليره هراتغأر هن ةئِفَسْلفْلا ةَبِهْوَمْلا فصل هن

2 # 

 34 ا
5 

 ا O ا اک يي ے ایا ل اے ا ار ےک

 : [طيسبلا نم] طابش /زياًربف ۲۸ ةَرْيهّشلآ هِتَدْيِصَق ْنِم هلق ىلإ رظنأ ؛ ٌرْعَسلأَو ةعالبلأ

 اَبِجَعْلاَوُمْمُكِفاَهْلِطاَب َناَكْدَق َبَّجَعال تلف ْتَلَر ةياَمحلآ اَوُلاَق

 اَبَّدلآ عطقيامزح فأ ةا تميم الق ٌعْوُطُفَم ٍةَياَمِحْلأ أر
 هذلَم َّنِإَف « ٌلجِر وأ ي وأ بَ ؛ اَمةيقَب اهْنِم ْتَيِقَبَو (ةَ ةياَمِحْل سأر) عطف ادق : اتل

 اَدَي اََو اَبَنَذ َنْوُكَت ْنَل . . اًهفْوُرْح ا ا وا ودا یف یس

 نمآ ٍرِعاَّشلآ َلْوَق َسَكَع مَنِ يقو َّنَأ ىلع . . . هني (ةياَمجْلَأ سَر يه ْلَب « الجر الو
 : [طيسبلا

 ابّدلآ اَهَسأَر عِنأف اَمْهَش تنك نإ اَهَّلِسْرُتَو ئكفألا َبَنَد ْنَمْطْفَت ال

 تلو + اهشأو يتب اذ نالا يف عطف ةع امن« لفت نيس نك مک لت

 ْنَأَلَآ اًذنَه يه اهلك ئعْنألا

 2 م ,ae 2 1 ووك رعب مام ٤ ر
 ماّمت يآ ْنِم ذخأَي هتيار ينِإَف ؛ هل تْبِجَع ٌرْمأ ھن زاَويد يف ْيِقْوَش سرد ْنِم يل َرهَظ ذلو

 اج اذ تح «ِْهيلَع دار امو مارا ار ۽ مِِرْيََو ييذؤلأ ن او يملا يَ

 يف هترابع ميل ويشن ڌ امك هئم هبه a َر َْلَع أَم ال 3 ُقَرَعْل کردار ٍرْحَبْلأ يف "تملأ ىل

 + [طيسبلا ماوه نأ ةَدْيِصَق يف كرل َلِبَح َفَصَو دَقَو < ني م

 ع س .٠ 1 م + 5 5 س 2 2. e م 8 ر os o“ كس
 بأ َدْمَب عزّولا يِفاَبَأ ُهْوُئَراَوَت ٌقْلُخ اًهِناَسْرُف ئفَو اًهْيِف ٌرْبَّصلآَو



10Aململ يخَو»  

 بحول ِةَحاَب يف ال ٍبْرَكْلا ٍةَحاَس يف ْتَدِلُم اَهِفاَرْمَأ ىّلَعمُئذلو امك
 ص

 : ؟لماكلا نم] نسما ِلوَق مَ ُدِعتْيَُّنَأَك اًدلَه ُهُرْعْشَو ه هس

 اًَِتاَهَبَج ئف َناَرْمِع يِ يدِنأ اتناك داججلا َرَّرْغاعَتَبمَ

 اًهَتاَبَل يف ٌنْعَطلاَو < اَهِرْفَل يف اَهيِرُنْعَع ةر نياق
 اَهِتاَوُهَص ىلع اوُدِلُو ْمُهَنأَك ْمُهَضَتاَماَقسَجتاَنْاَكَف

 رش ني خل ٍةَاَنِص ْنِم ةَعاَبص َنْيَأ ظن

 : [ليوطلا نم] ٍليِنَدْرَدلَأ َعِفاَدَم ُففِصَي (ب رحل ْئىَدَص) نا

 ُبَيَحُمْلا فِيَكَف ْيِجاَّنلَأ اَهُمِناَغَو ا يللا ىع ايبا ب
 اًمِئاَغ يلا ن ناک اّذِإ 3 ‹ ٌكِحْضُم ٌماَهْنيْسأ (ْبَيَكْمْلا فيَكَف) ماهْفتسالآ اًدنَهَو

 اهُمناَغَو) هلو يه ولك اذه يف ةَيِرْشلآ ةملكلاو ؛ ِةَمَسْلَق الو ٍلاَوْس الب ٌرِساَخ ُبْيَحْمْلَ
 ص

 : [حرستملا نم] ِبّيَطلأ ْيِبَأ ِتْيَب نم اًفْوَح ئَراَوتَت ِةَبراَهْلَك يهو « (يجاٿلآ

 اَوُلَعَم يذلا اًوُرَبْكَْسأ بَرَهْلاِب اًوْسَِس اإ ةا

 ْنِم يه اناا (بزَحْلا ئَدَص) ِةَدْيِصَق ْيِ نأ هش ن يأ ىلع ؛ كاد ال رشا َوُه اعمق

 لل ذوو و هل و لا دك ل ہجر يَ اکو « ٍرخّشلا یتش

 ع َةَيِماَّسلَ ةَلَِْمْلَو 1 ىف َةَدِلاَحْلَا ةَرْهّشل اهب يِمَتَْي « هترخآو هايد عماطَم

 لمع نأ ئِف َوُه ولو ؛ 58 ام هللا دنع ع باوا « ِةَقِِلَخلا َدْنِع ِنأَسلا ةَماَبَتَو ١ يويدخلآ
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 ناكر  هُرَيَناَع صزجلا نأ ري ٠ ير را يف د ةَدْيِرَف ْتَءاَجَل رْثكَأْوَأ اًهَفْضِن طقس 01 7

 ّنِم ريك هلو ؛ نلوم اَمَك ٌمّرلَو مَ اب رشا ادله ف ءاَجَق « هرخشب اوفس هُم لوط

 اَمَل ٠ نالا ةفنضو ُةيِسِراَفْلا هيلا كي لولو ؛ دفان مفضي طقاكلا للا مالكلا

 قارغإلاَ لبوه نأ هلم نع َباَغ فيك ؛ يرش تيلو ؛ هرغش ڈ ف َكِلَذ َنْوَكَي ْنَأ يضر

 ٍةَعاَنّصلآ ّنم رش يه ٍةَعاَِص ىلإ هليو سنا ْيِف : هرب ُبَمْذَيَو ٌرْعَّسلا ُجَهي امم ةَلاَحإلاَ

 اهب مريو « يبي تبعْلا ليت طار « ظاَنلألا ْيِف ْنْوَكَت هذه َّنَأِل « هّيِمْئدَبْلآ
 موسم

2 

 كك
 2و

 ڪن لغ

 يف



 م
 ص

 1.۵0۹ يعفارلأ قداص ىفطصم

 اْيِكْرَت ِةَسَدْنَهْلاَو ِرْبَجْل يف ذ ٍلِئاَسَمْلا ٍضْعَب ةاَناَمْمَك ٍةَضايَرلأ ّنِم اًبْرَض َنْوكت نأ ىلإ ره الأ

 يا ينتتلاو . همم الإ نونا ال كلت يجأإ « كلك ليت ل يعل نك الع

 اهيا َنْوَكَت ْنَأَو « ِناَيبْلاَو ٍلاَمَجْل َّنِم م اًهِتصاَخب هزم اهْيف َنْوُكَت نأ بجي ُرِعاَشلآ اهب يت أ

 . ِرْسَبْل ٍقِئاَفَح َقْوَف اَهِعِضاَوَم لوا يآ َقِئاَقَحْلأ يه

 ةَعلابُم ٍلَفْسُألا يف نآل « ٍلاَيَحْلا طقس نم ٌءْيِجَ ِةَعلاَبُمْلآ َنِم ُرَخآ برص اهو )
 ا را ٍِذلَمَو وب ِءْرهْلاَو هم ةَيرْخُسلآ يف َةَداَيِز ٍلَمْسَألآ ةَمَاَبُم ْتَناَك ْنِإَو « ىّلْغَألا ٰيف اَمَك

25 

 َلَواَح يذل اذنه « ٍدِحاَو تغ يف اهلك اَهجاَمدِو قلم تاش عج نم هلام
 0 0 a ~2 وە 3 ت ا

 لکو حبق لک أ يسن « ِءْيَش ال ذب ان نأ معز وک ين يلا ناک 2 0 17 1 >7 2 0 5
2 

 اهب َءْيِجَبَو اَهِعْضَو ْنَع اًهَبِْقَيِل ال ٍرِعاَّشلآ ٍقِطْنَم يف ةقبقَحْلاب عيري شا نیا
 نِ كلَ « ارنا يف ةا هل سالا ماها يف اهب َلِدَتْعَِل نکو « َةَعَوَسُم ةحوسْمَم

 م ەحۆضۇب ادو ٌدْوجْوَمْل ديت نأ اَّلَمَع ةا َقْوَف وف هيف تناك ذِإ ءوتاَرِجْعُم

 ئَرُْأ ِهضْوُمْعَبَو
 ل ر 2 م م

 هرس ىلإ اًوُذَمَت الو اَهَفَح ىلع امومه د ْمُهاَر

 ر راب لو ناخلاو قالا رنا ا
 ص

 ام ةَملك ّيبَرَعْل بألا ِءاَمَلُعِل ِءاَملعَل لع

 وعي ب ! ُدْيَدُكَأ رنا ثدغأ :

 ةَعْيبْطلا نأ. كلذ ُةَقَسْلَقَو . اَيِناَلَجَو اًهقدصب َةعِئاَر ٌةَقْيقَحْلآ ل هَءاَرَو امو ‹ َكِلَذ ٌَءاَرَو ام

222 0 

 ف رغش لع يح انڪار تعاشر َنراَصأ آو ؛ و وا اهلك

0 

 8 فاعلا ل 1 چا بنز يو دام غش وک يمان . ا او ا

 ادله ناك ْوَلَو . . . اًرْيْغَص اًمَقْئَْسُم ئَأَرَل . . . ئأَرَل رهجُملا تح باضألأ اًَذنَم یار ْوَل

 ٌماَوَهْلأب اًجْيجَع يعي تامل كلذ 57 وهب رهجي اًمم فاَعضألآ َفاَعْضَأ رِهَجْمْلآ

 : [لمرلا نم« نيعبْرألا يْحَو 0 ْيِف داَّقَعْلأ َلْوَق

e 27 5007 0.يبي و لو سس و لو ا 5  
 ( مارت دوغعومودوجوفم لك رمو سالا رمو يسم كنف ك



 « مَلَقْلا يخَو» اء

 ٰيف اَهتبنَر َلعَج نأ يللا ريدا اَماَمْحَأ ْنِكَلَو « اًهسْفتِب ىفْ ال يتلا ٍتاَرَسَحْلآَو
 ٍلْيِمْجَت ْيِف َلِوَع اَم ِرْعَش غلا بصف ياكل نب ةتخر « يئاتنإلا لا هو دز

 ّلُك يف غباَوتلأ ُءاَرَعُشلا ناك َئْغَمْلا اًدَهِلَو  ةايَحْل ٌرِسب ُةْيَحْل ُنماَوَحْلآ ُلَمْعَت اَمَك ٍةَعيبَطلَ

 . عَمَتْجُمْلأ اهل نس اًوَحلآك ْمُه ِعَمتْجُم

 تابا يِهَو ١ ماك اشاب معصم ِءاٿر ٰيِف لوق ٰيقوش رش يف قاَرْغإلا فيس نيَو
 : [لماكلا نم] ِباَرْغِإلأ َنِم اًعْيِدَب اًعقَْم اهْيف همالك َمَقَْأ هنأ وه ني

 ناَطْرَألا حِناَروَجَنْبَب لود الَكيَم ُرُوَصْت اًناطوأ َنأْوَلَف

 ناَمْجَأَلآَو عاقشألا يف ةر تنم ٍجِراَوَجْلا يف لمح ناك وأ

 نارشلا يف تز ذنب تأت مك ٠ ةت كعلا رفة از أ
 جراَوَجْلا يف ُلَمْحُي اَنْيَم تأ روصو . . ي ِتاَجَرد عيري لِيِجَْسُمْلا َقْوَك ٌضْوُرُ هذه
 : لاق ىح « ِةّماَط ىلإ ِةَماَط نم 500 رواش لار اتو . . لبو اه مَ

 ر ر

 ِصَقَن فرح هَ : تلق ۳ تاَيبَالآ هذه یف نط َباّرْعِإ 5 تس س لَو 3 ِنآْقْل یف تیثر

 OTE مس 3 0 اا To س 41 1 هاذ تام 2. لت م 00
 ئلاعت هللاَو « لزنت ةيقب نارق َنْوُكَت نأ ٍضْرَمْلا ْيِف وسي + تفيكو ٠ .٠ رجع قيلت

 « مت ْدَق نيد ُرْمَأ ُرْمَألاَو ٣[ : ةيآلا /ةدئاملا ةروس ه] 4تی كَل تلكَ َمْوِلآ :  هيف لوق
 هنأ ري ْمَلَو ٍءْيَشِ بنتي مل وتلفغ يف ض ام ُرعاَسلاَر ؛ تضقُن لا ور یی تقم تانکر

 يف ْىَتْوَشَر « ةّيسراف ةَعالبو ٍلاَيَحِب اج هلأ بسَح ْلَب « ُهّلُك مالشإلا ُمدْهَي اًضْرَف ُضِرْفَي
 هلك صقل اَذنَم اًضقاَن َنْوْكَي نأ ٍرِعاَشلأ اذه ٍتاَرِجْعُم ْنِم َّنِإَو ٠ صقاتك لما ٍةَقْيقَحْل

 . َلُمْكَيَو

 قين قن د ىَرْخَأ ٌتاَحَفَص اهيو ٠ اًدنرغت درع داكن ثاَحْفَص ؛ ٍتاَيِْوشل ١ يَ

 هسأَرب باتك ی ُجاَمْسَي كلذ َنِإَف ؛ اًهَّصَمْفَت نأ دير ال ٌبْوُيُع ٍناَوَّْدلآ اًذلَه ْيِفَو ؛ عدافضلا

 راَركّتلا يف بويع ْنِم ْنِكلَلَو « اَهْيَلَع َدِهاَوَّشل ْجِرْخُمَو اه لعل حرش اهب ي أَن اَنيَهَد اد

 : [طيسبلا نم] تيل اذه وهو < ةيقاَسلآ يف راَمجْل نارد هِدئاصق ْيِف رو د انب هل

2 

| 
0 

 لَنَا

 ازْبَهَذ م ُيفالخأ تهد ومه نق ثيقباَم قالخآلا م أل اَمَنِإَو



 1 يعفارلأ قداص ىفطصم

 : [طيسبلا نم] ُثْيَبْلآ ادله لب

 امف اَمراَنآ ىَلَعاَوَضَم ْتَلَوَتْنِإَف ْتِيَِباَم قالخألا مَمألآ اإ

 : ليرطلا ن اذا وهل

 لا م

 ٍبَصُت مك ٌقالخألا اإ ٍتالِتاَقب اهب ُلاَجّرلأ ْئَمْرُي ْذِإ ُبِئاَضَمْلا اَلَو

 برخ ِنْبأ ِناَسْلْيَطَم ئَْمْل َداَعق هرم َةَرْشَع ثالث (هِناَوْيِد نم أرَ اًمِيَف) َرّرَكَت دقو

 َنم ُلَوَألآ ُتْيَبْلآَو . ْمَقّرلَأ ِتّيِقَب ِتيقَبَو ْناَسْلْيَطلا َبْهَذ ىح قري هٿ هَر ُرِعاَّشلآ َلَعَج ْيذّل

 يسيل بفض وأ « يِقْوَش يف صزحلا كلم ءس قابلا ف ُهَدَسْفَأ نكنَلَو « دالا نيل

 ؛ ةر بْناَوَج نم َةّيفَسْلَمْلا هتَركف ُنْهَو وأ . معضم ربع يف رش لاين وأ « نابل

 ْدَك ناک وه ْوَلَو « اًنبِحاَص رعش : د ْىلَع دملا اًهْنِم محي فَي تأ ُباَوْبَأْلا يه ةعبرأالا ِهْذلَمَو

 رَ لي نأ ىت الو « مولا ىلإ يلج نِ ةر َرِاَ دا اوادضأب اتص

 لإ لزق ؛ هنأ لوا نم نقوش يف مر مولا كك خيراتلآ يف ديِدَج ِررَط ی

 ٍةَساّيِس ْيِف َرَماَغَو ؛ ةمَسَْملآَو بادآلآ سْرَدِل لسي نأ هَل َناَكَو « ٍقْوُفْحْلا سرِ برو

 نأ ُباَوَّصلأ َناَكَو « اًيْنُدلَآ ةَداَم يف َكَلاَهَتَو ِءاَمَّسلَأ ة ٍةَساّيسب َلْمَتْشَي نأ ُنَحْلأ َناَكَو « ٍضْرَأل

 . اًهِيِناَحَم يف َكَلاَهَتَي

 ْمَضَي ٍفَلَوُمَك اََدْنِع رعاش لكَ ٠ رْعَشلَاَو بدلا يف اَهَيِهاَدَم اب هب هاذ ئَضوفلا نإ
 ؛ ِكِلَمْلا بايت يف ةا ىَلَع جر هَل « خر همي نأ ِلعَو دَ ات ا مث ةیاور

 دري بقي « اوز امال يب دال بؤت يف ءيجَبَف ليفني مث . يكلم مالكي

 م مَ مداَخْلا لاب ف عجزيق عور مث « ايقؤش املك يلي رجالا ةي يه يف

 !ارمألا همغو ةت اناما نَا ئضْوَمل هذلَهَو . . . ٌيِريْرَب ةَدلج يف ٌرَهْظَيَف َراَوَ
 ! يح يه نو « ةملؤم اح يه هربا
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 « مّلَقْلا يو 11

 ْلَوََو « ِءاَرَعُشلآ َنِم ٌرْصِم خيرات فتحا ِنَم لَا : قوش وه ادله لک ىَلَع يَ ةْوُشَو

 زيبا الا باص وه تالار تب اهني عضو يخل اولا طق يف عشت نت

 لاج ي َِزاَْمُم داب ٍةلْبوَجْلا بادآلا لَ مْ اخته ( ذأ ةع هنوف هضاَرْغَ يف هرخش نم عرابلا ءار مَا ذََلَو « يحاَون ئَوْفَأ يع ةيحاتلأ هَِمَو « فضول يف
 ام ىلع سايق ر رأل أك ٠ هر اكوثشر موني اتل بادآلا دج اَهِتَوُقَو مهح اوز دذ |

 زا شو رک تا ام يِناعَمْلا يف دوك « ناعما ضخ سالا تشع
 يبدل َْنْعَمْل ْنأك < َُرُي ام َعَدْبأ ُنَمْلَ َرِهَظ دْجَوْلاَو ٍصاّصيخالآ َمَلْبَم ن ناَسْنإل ال
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 . ٌبُحْلأ مح هيلع مكاحلأ َناَسْنِإلآ ادله َليِمَتْسَيِل ُببَحَتَيَو ٌلّمَجَتَي

 مرآ ىَلِإ رضاَحْلأ ٍلْيجْلآِب جر رخي نأ ُلِواَحُي ناک ْيِذّلأ ِكُرِعاَش َتاَم ْدَقَل ! ٌرصم اف
5 

 كِرْعَش َدْجَم ٍتْرَكَذَو ٠ ةَيلاَعْلا هباَدآَو هِنْوُنمب ُرخاَزلآ ُنَمّزلآ اًدنَه َءاَج اق ٠ ذْعَب تأ مَن ْيِذَلآ
 ص

 ! ْيقؤش م همس ارعاش ْيِضاَمْل اه ناک : ذمو ِكُتَدَتاَسَأ لَم ‹ يضاَمْلأ
 م

 « م 19175 لوألا نيرشت /ربوتكأ ۲۸ = ه ۱۳١۲ ةنس بجر رهش ۲۰ « 0١ : ددعلا « ةلاسرلا )*( ١

 . ٠۷۲١ ۱۷۲۳ : تاحفصلا « ةثلاثلا ةنسلا

 لف « ورغش لرم رغش ْنَعَوُدْنَع اليِوَط الصف « فطتقُملا » انيالَجَم خيش انك يفؤش يقر اکل )١(
 ا

 . اَنُه َكِلَذ ْنِم ِءْيَشْل ضرع



 ۳ ىعفارلا قداص ىفطصم

 سالا َنِم ٍلْجَر ةو ال ٍضْرَألآَو ٍتاَوئَمّسلَ أ وع ب هرْغشل لَمْعَي ناک يِقْوُش

 ةَمْوَن هِرْئِش ْنَع َماَنَو هِلئاَسَو لك ْتَلطَبَو « ُهُناَكَم الو «وُبَر ىلإ لجّرلأ بهذ دقق

 َحَبْصأَو ٠ ٌلِطاَب أ ٍرْعَّشلآ َنِم ٌّقَح هيف ناك نإ ُهُعْبَض هب ذأ ةطفشي ريو اکی هرم ویب

 ل حلق طا لو لل فش نواتج دو هَهاَجَو هلام ره ٌرعاَشلآ

 ٍءاَرَعُشلآ راَمْغَأ ْيِف هدر ْلَمَو ؛ ُهَرَباَك وأ هَل مِلَس ْلَمَو « هاف وأ

 ؟ هت ى 83
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 ةداهَسلأ نف َقَدْصَأَو ْيَلَع ةَلاَلَدلا ْيِف ىَوْهَأ َحَبْصَأ ْئقْوَش َدْعَب َنَمَرلآ نأ ئل َرَهَظ ام لَو

 اًهْيف ْتَعَطَس ْنِإَو < 0

 تّوص هنا "ف نا نال کو ٠ : ينم نجم تل د : هفصَو ىف لاقي « ِءاَرعشلاك ري ع2 0 هر 2س 1س ج ر
 ر ر 32

 ريوق ةحبصَو هدالب

 مُمريطتش ذأ « ممي ب ْيَذْل هَ لآ نم تعم سائلا لَ وأ « ةتداحلا ثدَت ْتناَك

 وك أَشْنَي وأ « خيال يف ةَحْفَص ديري ء ِءاَمَظْعْل نم مِيِظَع ذرب ذأ « ٍنَطَولأ ٍحارْفَأ نم حر

 امي ةييَرعْلا ةاّيَحْلآ يف لرز ُجتَْت وأ « رم كلبك ٍقّْشلأ : يف ةَراضَحلا ِناَوْكَأ نم ٌرْيْغَص

 هتديصق لسزيف < ۽ قوش نه يف اَمهادحِ نييه ينذلأ يف و ذق كي لک ال ۽ تتر

 يف ُراَكْفَألآ اَهَلْوَح َيقَتلَت ىح ٌرْطِم يف ُرَهْظَت دات الق ٠ ةَلِجْلَجُم َةَيِواَد َةرِئاَسلآ ٌدْوُرَّشلآ

 ةا يه اإ , امواج مك « هنأ رعنا ىر نم « اًرْغش نک هلك ٌيبَرعْل

 مش ةا يه اإ اعذواجُت م اهو ةيرزعلا أ حب فَلا ٍتالّصلا ىو نم
 هس رو راسم Lr o 2 r TB س هاش اما
 ىلع َرصم ةّماعز هلك اذله نم ىه اذإف ء ولك اذله قؤف ومس مث « اهاَنَعَم ىلع َبْؤولقُل

 ٌةَيضاَم َةَحِفَتْنُم َهَنَو د مث « انه ْنِمةيِرَّْشلآ يفاقم ضب ُدْياَطَتَق كلذ ُلْمم عَقِب ميلو

 و « اهات ةَطَْل َيِه اَمِدْوُجُو ةَظَحَل َّنَأ نم : ةَعِيبَطلآ يف ف املا نواف لع

 . مقل ال طقم روت ري

 ا
 اًهَرْوَم لن



 « ملَقْلا يخو» €

 ٌبَهْذَمَو ناي رك مهل رعشلا َنْوُدْيِجُي يجی هيجي نلف ارش اني نأ يف يِراَمُأ تشو

 امك ُهْرَتْخَت ْمَل َتداَوَحْلا نأ هفت تاد ْنِم ُرْعْشَي َوُهَو الإ ّدَحَأ ْمُهْنِم ام نکو « ةَفْئِرْطَو

 َجْرْخَي نَأو لإ هغي نأ وظني ناوي باب ىَلَع فقالا ةايَحْل يف هئو « يقو ْتَراَمْخَأ
 و تم يلق ا

 نيبو ذفلآ ٌيرقبعلا ني ب اَينُدلآ لصف نح ِنَمَّزلأ رخس نم ڙځس لاک بَح بيج اذه مل 716 er ص
 ع 2 8 ٤

e~م وأ نم و  

 ال « ِقئاَوَعْلاَو ِةَفْرَّصلا ّنِم َةَيِفَح ٍبُْرصب ُهَتْوْسِفاَنُي و
ANÎ .* ° 2 2 2 mor °< 

 رر
 م 1 ص

 ٍلاَمْعَأ نِ يَ يخيرات ُلَمَع هناك ّيِبَرَعل EDE قز نأ 5 ني تاو

 نم ایس هيف َّنَأَك - ِزاَجَمْلأ ىلع ال | ةَميقَحْلا ىلع ناَكَو ؛ ٍلْجَر ماب ىّبَسُم هنأ رغ « ٌرْصِم

 يف ةَمْظَعْلا اَهْبس كنو ةا راثآلا ءاَمْسَأب ُدَلْخَت ْيِيَّلَ يلعب ينير الآ جْوّرلأ ٠ هذه

 . ِناَسْنإلَأ سفت ْنِمَو اَهَلَحَم نم : ٍنْيَدْوَجْوْل

 ةّيرضملا راثآلا ِبفْصَو ْيِف نسخي اًييَرَع اًرش ؛ َرأ مل نأ َكِلَذَو ادم نم ُبَجْغَأَو

 ةَمْيِظَعْلا ِءاَيْشَألا ضْعَب ُراَتْخَت له : نيت نأكل لح « نقوش غش اهو يف شي ات

 . ؟ اهنسح ىلج اهقشاع ةلْيمَجْلا ٌةأرَمْلآ راحت اَمَك ٠ اَهِتَمَظَع رسو اَهَفْضَو
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 ف َناَكَف « ٌدْيبَكْلا يِرّشلا هَذا سأَر يف عرفا جر هنأ الإ َْغ ىلع يقو ناب امو
 مبل ُلِسْرُت اًينُدلأَو ؛ ُماَهْلإلآ ُهُسِدْنَهُمَو « ٰيناَعَملأ ُهَنَداَمَو ١ ُباَصْعَألآ ُهُلاَكُع ٌمَْصَم هسأر

 إو هل اهدا ميش ىلع يلف عَن نأ مط رماد لك نم كَ ُملَعَو ۽ نم ذأ

 Shakespeare jiwa : َتْلُق اذِإَق ٠ « ِةَكْلْمَم مسا ِنْرَو يف ُهَمْسَ ناك ٍءاَرَعّشلآ ضب ا

 « ٌيِبَرَعْلأ ُمَلاَعْلَأَو علا َكِلَذَكَو « ٍدَحاَو ِنْرَو ْنِم َةّيِسمَتلَأ ِةَمَظَحْلا يف ف اَمُهَف ؛

 . ٌرِصِمَو قو كك

 امك م َرْغش ُلِسْرُي : ْيَأ) ُبْشْخَي ٌدْيِرَج َناَكَو ءرغشلآ ختي قدَْرقلا ناك : اولا

 کپ مو « ٍقْذَرفْلا حيت نم اربح رنج بح ااو ؛ حقك ال دف قو تب الق ۰ ٌءْيِجَي



 ا 2 17 427 2 5

 0 مد نربي وْ َيِترَأَ أذ« قلاب ن أو « ل بأ دَ
 تر

6 

0 

 ف
 س ۷

 « هحْوُر نم اوج لوح ر رت يبت نبك عا يار ناک دقو

 ءاَوهْلآ َفْصَع سالا ُفصَْي هي ةقالكأ ناک ؛ ٍةيِسْفَت جاومأي ْجّوَمَتي لوح اَم لک لعق

 ضر كلذ نأ يرث الو ويكي ؛ لي نم اولا نِ ناو « فَ مَ « ٍرْخَبْلأِب

 ذنب مع عضو س اَم : ْمُهَسَلاَجَو هَسَلاَج ْنَم ٌضْعَب لاقف « اًهِباَوَصَو امر ىلع ةطلغل

 َدَلْجُي نأ ُتِيَِمَت الإ ريكخي اًدَحَأ ُتْعِمَس اَمَو ؛ رْوّصلأ يف َحَقَتلأ ُتِرَكَذ لإ َُلَكَتي

 . ننام

 0 یر امك عبط ٌيِناَحْوُر قرا

 يڪ . رخل يف نهج ىلع ِنالَسْرُي حل نم مست نيَو ءال نِ ةَفِصاَع نب
 ُدعْشَفَيَو و جرجرتي ئرخألا ْيِفَو « رغول فْصَق ُْفصْقَيَم 4 ْبَدْضَنُيَو بشي بیو ٌءاَمْلأ

 . يِلُحْلا س اًوْسَوَك سمير

 عن يتلا يهف ؛ َةَراَتمُمْلا وأ ةَرِعاَشلآ سمن يف ََيناَدْجُمْلآ ِةَيَمَكْلِل نأكل دك ُنأَّسلآَو

 ىلإ اهبأد ئلَع اَهُمْيَقُتَو ١ ام رْدَقب اهم داري امل اَهُنْيَهُتَو « ام وجو ' ء اََلَمَع سْفَئلَأ ذهل

 يال نت قولا دج ل تلقح تأ إو ءاق يضر هاب اهو ام ن
 رع

 َناَكَل َكِلَذ الوو « ٍراَدَِم نِ اراد اًهتاَذ يملأ هله ف اقر لإ ‹ ضعب نم مهِضعَب

 مث « ململ يف ديلي هاك ميِظَمْلا ُدِعاَشلآ ُنْوُكَي دَقَف « ِءاَرَعُسلأ ربا نم م مظْعَأ ِءاَمَلُعْل ُرَعْضأ
8 
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 َنِم لاي نأ ٌيييِلِعْلا دقتل َرَجَع ْنِئَلَو ؛ ِهِفِطاَوَعَو رعاشلا اده بقل ديم هاك مْ ء نكي
 م 7 2
 . أ لك يف رجع اًميِدَقَل « ٌيِرَقْبَعْلا رعاشلأ

 م

 e ر ر اس وو سوك ر م 06 “27 اح هموم ر هك
 « مَمألَأ بادا ىلع اعالطأ هئم ْعَسْوَأ وه ْنَم قوش طاقسإ اوُلَواَح ْنَمْيف ناک َدَقَو

 ود تم 02 aa 7 r ميم لا ه5 را وم هكر
 ‹ دقحلا هبلق يف بقث دق ناش ادساح كلذ عم ناكو ‹ وتقيقحو رغشلا ضاّرغأب ٌرَصْبَأَو

 . َنيِمَلكَتمْلا بأ نم َناَكَو « ةّرجهلل 157 َةََس ىَقَوَتُمْلا ٌيفوكلا ُنِناَدَمَهلآ رد ب ُرَمُع وم 0( 050



000 

 ( ملقلآ ْيْحَو» 1

 اًمُهالِكَف « ٍقْشاَعْل ٌتِحُْمْل وُخَأ ة َراَبعْلأ ِناَيْعطَو مالكا َعاَسنآ يف َوُه نم نما ُدِساَحْلَاَو

 ‹ هَتَرْئِرَس ْيِف امم لصأ ىلع هُمالك ْيِرْجَي اَمُهالِكَو ء َسواَسَوَو َيِناَعَم هِدِبك يف مدل رود
 « ضني ْنَمب الرا الزان الإ َرَآلآ دج الو « تحي ْنَمِب اَيِلاَع اَيِلاَع الإ اَمْهُدَح

 ىلإ ءرياكذ ىلإ ٠ مضغ ىلإ ويح ىلإ رع + َفاَضْنَت اعاش دق

 . ةبسفَت ٌتاَعَفْرَمُم اهلك ِهذَمَو ‹ ِنَمّرلَأ ْيِخاَرَتَو ِتْفَوْلآ ٍلْوُط ىلإ « ِهِدْهِج ىلإ « هِعالْطأ

 يف ناك يقْؤش ّنِكَلَو < ِتْييلْيمْلا ْىَلِإ « ٍتْيِماَئْيَدلَآ ئَلِإ « دو راَبْلاك ں ضْعَب ْنِم دشا اهضْعَب

 فتي هده نف بارا ةؤئابلا حصو  اًرجَع ادم ده بقنا « كَل هي مل نقتزم
 0( دحار
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 َةَقِيَمَحْلا باَوَص ساتل رر هار 2 3 ٍدقاَتلأ اذه رْمأ ْنِم هَل ُتْبِجَع ام ٍبَجْعَأ غ نمو

 ْيذَّلاَك ْنْوُكَي يقو ل ْنَع بنَ اَم لک ٰيف وهو « ُهَمْسَعَتَو لهجو هطلَغ رر وه اَذإَف « هيغڙب
 ل هاب سائلل بيم ُبَمْذي « وتبولتو هتیشوتو ٍضْوَّرلَأ ِتاَبِإ يف ُهَلَمَعَو َبْزَعْل َءاَمْلَأ ىَرَي

 ! ِتاَراّيَطلَأَو ٍتاَراَيَسلأ كلوي ' يذلا ee َنْيرّنبلأ وه سيل

 سلا ُكاَرْذِإ نمو « رغشلا ةّساح ْنم ْيأ « ةّيصخشلا نم ٌهدّرَجف هوم دعب يقؤش لواثت A A هس و وک س ا و ور معجم وسو ا

 ْىَلَع هب ٌّلَدَتْسَأ اَمِئف َّناَكَو « ِهقْئاَمَح ْنَع فشلا هكارذإل الإ ُنَْلآ ُرِعاَشلآ ُقَلْخُي ال ْيِذْل

 : [لماكلا نما ولو يف ّيِمذُولأ نبأ ُهَفَصَو ام لوب عير تفْضَو نسخ ال يق 7 وش نأ لد

 مقطلأ ةةيعوف ُكِيَضأَو اهتياقك وب شوخلا جت

 مَصَتْشُمِب لىځحضي ٌهُفاَمَحَو حلطتتُمب يحض ُهفاِتِفَف

 و اک و فخ ا آ ساحب َدِلُو ْدَق د َيِمْوُدلأ َنْبَأ نا مَعَرَو

 أ نم حطب ُءاَبْطلاَم « ِءاَيحَألآ يف ةاَيحْلآ نايلَع ُهَّنَأَو « عبر ّرس َكَرذَأَف ٍةَعيِبَطل
 . "ءابظ ةَحِطاَن ال . . . باَحَس ةحطاَت َكِلَذ ىلع ىتبو ٠ خلإ خل CO سرع مع ےک ا ا .

 25 23 2 7 ع

 . ( َداَّقَعلأ ينعي سخا ) )

(f)لبوه هَلُكَو ؛ ِهاَنْمَم ضع ادله « ْنِكلَلَو « مصب بتاكل مالك ين رضحت ال  . 



 ١١ يعفارلا قداص ىفطصم

 2 ا

 َدِهَش هنأ ولف « ةّساَحلأ َكْلِت لم دلوي مَ يذلا زجاَعلأ فيِ ٌرِعاَشلآ ْيِتْوَش اً

 ء زجُْمْلأ لوق | اَدنَم لوب ءْيجَي ْنأ عاطتشآ لَو « َساَسْحِإلَ اذدَه ّسَحأ امل عنبر فل

 ٌيِمْوُرلَأ ُنْبأَف ٠ َليِطاَبَأبَلِلاَصَأَب ُِيِلاَعََو ٍلْهَج يف ٍلْهَج ف ٌلهَج دقاكلا اًدَه نم كلذ لكَ

 . عا الو عت ل انيس يسب مت« لق الورك ال نصل دملا دل يف

 اًضْرَأ ُتْنَّلَحَو ءاّهيخأل ٌرْئَعْلا تشم : وَر : ْيَأ) ٍبْصِخْلآ يف ُلاَقُي : ظحاَجل َلاَق

 اهْيَمش ٍدَحَأ ئف اَهِنَكْوُر ُبِصْنَتَو اَهَرْخَش شنت اهنا : لاق « (ُمَلاَطَتت : يأ) اًهاَرعم ملا

 َءاَج مث « اًعِيِمَج َظْفَللاَو ئئنملا قرم هنأ الإ ايش ْمَكْضَي ْمَل َيِمْوُدلآ َّنْبأ نأ ئَرت تنا

 َةَركَتْسَاَف . . . ئّرْعِمْلاَو ِءاَبْطل ا یل َماَمَحْلَآ اهْيف ساق لأ ةميخَكل ا ةدايزلا ذب ةا
 ا و اَمَّنإَو کا ونو ےس ف + 03 سس سم
 يف ةداّيزلا طّرش ام إو ٠ مزي لك ٰيف ُمِصَنْخَي َوُهَو نيب هب نمر ْيِف مصَتْحَي نأ ىلع م اًمَحلا

 . عرتخملاك ذأ هفت درقمْلاكهلعجَف تنل لإ َفاَضم نأ ةيرغشلا ةكرشلا

 ةنج لل ين م رخل ا ي وورش ا أ يرض

e 4ع  

 نَع اهب مهري « ِءاَرَعَسلأ ضْعَبِلاَصَعْلا لمحي اَمنأَك هتسالَسَو يَلاَرَج يف ٰيقوش رش َناَكَو

 5 ِهدْعَب ْنِم َنْيِئْساَّْلأ يف لالخ الآ رك بيورو ظْفَّللا يف باَرِطْضالآَو طِيلْخَتلاَو ة ةَفَسْفَّسْل
 ص

 و

 اًقْوشْكَم هار < . ِةَقْيِلَسلأ فغضو عبطلا ة واخر هيلع ُث ى

 . كو ْوْرَتَمْلا شخ حَوْلَ "همدا ىلع باّرْغألا ِةَوْفَجْنِم قولا يف حته نكدَلَو ٠

 و

 ھئا ۾ ٌيِبَرَعْلأ رم رق لع انو كعلم وشر للا ع تاعشأ أل 0: ١

 نم مهتَلَع طلخا ام الإ مناد نف سيكو ! نش اَنُْحَو هللا اعد : سائل نووي

 ةَعيرطلا ُذُخَأَ « ِنْوَكْلأ ةَدْحَو يف ُجِمَدْنُم « ةاَيحلأ باع ْمُهْنِم لكف < يذل + بألا ديف

 رايق ىلع يو « َءاَصقْلا قناع ء هَذَا نف فيو « ةياَن اللا راجو لأ دي نم

 ارق م

 . . ٌيِوْعَل نون ْوُيْجَم ْمُهْنِم لكف : راصتخالابو ؛ مول



 0 هلأ خو ۱۰۸ ١

 7 او

 ُدَعُت ال ةفيِجْلأ نإ : َنْوُلْوْفَي ْمُهَنَأ َرْيَغ . بياكل رشا نه أ

 TS مظغألا دوُجْول ُرْلَأ يف َكِلَذَك

 دوج : : يخش توزج رايضآ يف دَ نو داق يه قبلا : زبن بذ لَ

 . ! ٍقْوّذلأ ِداَسْفَو ٍقْوَذلآ ةَمالَسَو « ٍطاَسِبنالآَو ضابقنالأو ٠ سلاو رتل
 ا

 َرَ

 ّنِم حيز امل ؛ ْمُهُمُدَقَت رهط مهقْيرَط نم حيزا ا هنأ َنْوُبَسْحَي یقوش ودساح ناکو

 . ! "لآ ُهَمِحَر هِِئاَجَع ْنِم اَهَدْحَو هِذاَمَو . . . ْمُهُرُخَأَت َرهَظ يتيرطلآ

 هلم تاي ؛ ۽ نشل ووم تات ب ت يعل راش اذلَه ناك دقو

 يعفارلا قداص ىفطصم اطنط



 ير نضج
 يعفارلآ قداص ىفطصم یں وزد نج ) مکس
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 (« ٍفطَُْمْلا » ِءاشنإ َلْبَق : ْيَأ) ْتَلَخ َهَنَس َنْيِسْمَح + لبق ع يبرأ َرعشلأ تربت اَذِإَو

 مل َضاَرَْأَوَاَعَم تحّفَصَتَو «هيقِرَطَو وجاهنم ف َتْرطَنَو « هضم مو يلح َتْلَأَتَو

 واج هَ ألا الع لت رجع ني رقشألا يروا اهب نار امين ا ني رک
 « ةَكِلاَهَتم ةَفْيِعَض اهي ةاَيَحْلاَف « ُدِعَتْرَي درا وُ د ٍسْمّشلآ اش اهل يف َمُحَو ٠ مخول

 ي رنو ٌِيلَح قورو فضا ءم ال مٿ امو « ايلا يخت يِ لَو ٍتْوَمْاَك ثمن يال

 . هما ِءَو هُقْوُرَع تدب لتعملا عيل مسج ئاك ةتهاَرلآ ة َةَرَجَسْلأ

 حنو ي « ةرالطلآ ليل « ةلزنملا فخم « كلا دف رَ كلو دا

 ِءاصخإب ب نلرم ُةَكيالمْلا الإ ميصْخُي ال ام علل هذ خیرات ِف هِيناَعَم نم تعم لک
 ع علت مزه هنآ زات اهب فم يلا املا لضخ وُ طقاَس احح نيَو ٠ بكل

 َبِذَع ال فض نو  ْقَشَْتَو تحن َْناَك يلا بلل نم قووم لع ييو « ةَ

 ناوي لَعْجَت بذّنَو سأيَو ِنْرَحَتَو ٠ اهْئِم ُرهَدلآ ْوُكْشَي ِرْهَدلآ َنِم ْئَرْكَشَو « هاوس هِفْوُصْوَمِل

 هباَحْصَأ ٍدَحَأ َناَوِنِد ةَرِجهْلل ٌرَسَع ْيِناَّنلأ ِنْرَقْلا ٍءاَفَرَظ ُدَحَأ ىس امك ٍرِعاَّشلآ

 لَو ٍتْزجشلا ُةَطِع ايف ال « ئّتَمْلا ٍتاَراَج نف ءار ةءاَرْقَك ِءاَنِرَو « . . . ةَمِطْلْمْلاِب

 ٍبِحاَص لَم ني « لمْ ذأ يف لل لمع دَ ائي ان الإ مقا عم اهب أمل

 ِنْرَقْلأ ىلإ ةَرْجِهْلِ ٍرْشاَعْلأ ِنْرَقْلَأ ّنم رسا َتضَرَتَْأ اذ كنا ُبْيِجَعْلاو ؛ ِهعْمَج ْيِف ٍلاَمْلَ

 تب رضع لإ رضع نم الزان يأ قق عيان لإ داي رقع سوال رع تل الأ

 ْتْطَبَم اَمّلُك  ِبْذَجْ أ ةَّرَقك ةع ةّوُقب هب طي اَمنأك ىح ١ فعضألأ ىلإ فيِعَّضلا ّنِم

 ٍروُصُعلاب رضع هلله سب هضمي 8 « ضال ب قص ام نأ نإ ايف تقرأ اج

 دع
 ر

 سوا 2

| En 

N 

 . م 19155 ةنس رخآلا نوناك /رياني ١ فطتقملا )#( ١



 ١ ۰ oyeوَحَي مّلَقْلا «

 َفَحضَأ حرب « لئفلا در سماك اَسْوُماَن بدألا يف نأ ىَلِإ ُدَحَأ هتي ملو « ِةَمِلْظُمْل
 اإ نكي مل هنأ ىلع  رْوُصْعْلا َكْلِت يف رْخّشلا طاطا أَو « ِةَرُقلا ىَوْقَأ نم فصلا

 ىلإ سداّسلآ نرل دم ِرّْشلِل ْتَناَك يل ةبيجَمْل ةيعاتصلا هَ بس مَنِ - ةيِعْيدَب ةعانِص

 نم 58 َناَكَو ‹ (م11۹4) ه5 دس ىَفَوَتُمْل ٌلضافْل نفاق 5 نَا دعب ٠ رشاَّعْلا

 سالا َنتفَف « مز اَهَدْنِع يهو ةئمزأ اهْنم أدبي ثوار ادق نولي َنْيَذَلأ لاَجْرلآ

 هدب نم ْتَرَهْطَو ٠ ةَعيِدَبْلآ تكتل بلاس ىلإ هب اَكْلاَو َرْعُشلا َفَرَصَو « هيَعاَنِصَو ِدبَدَأِب

 ني دك « يلو بألا يف متإ اإ خم ام ٠ يالا هس اهتزخسم نأ اع
 « ُراَزَجْلا ٍنْيَسُحْل أَو « ٌقاَرَوْل ِنْيَدلأ ٌجاَّرِسَو ٠ ,ِكِلُمْلا ِءاَنَس نبأ ْيِضاَقْلا ٌرْصِم

 ردو ؛ بوت نب نذل ريم يملا 2 يِراَصْنَألآ ززل ُدْبَع ماَّشلآ يف َناَكَو ؛ مُهباَرْصَأَو

 ألا فر يف لل نبأ م السما ف ْمُهُناتمَأَ . يملا روئن ثشر نشل

 ؛ ٌمِهرْيَغَو « رَتْعُمْلا ِنْبَآَو < مام ْيِبَأَو ٠ لسمك ىلؤألا عدلا ةَباَصِع َيِبرَعْل
 طي اري اًيْحْيِراَت يمقن ديف ْتَمَدْحَأَو « اَنَمَز ُدَنَقَدَصَو ا ْتَدَيَبْسأ ِنْيفْلأ

 ہا یخ « اَهْعَ نِ ِدَحَأل لغ يف َحَمْط ال اعلم َِمْئَصلآ َنِم ثل يضاف ةباَصلأ

 « ةعلَص اهن اَُمتَصَو اهب اززاج الإ عيبا عار نم ع اهن يرجي لآ يف ةي اعتب مل
 نأ نمل اا اكر مَ « ياا لا رجآ ىلإ « يَ ڈرو يضخ ندي مهب نك

 . بألا ٍءاَمْلُع َدْيِع دنع ةَقْوُرْمَمْلا اهلا ة ةَقرَسلآ با الإ ْمُهَدْعَب
 2 ر

 - 539 ها الإ ةقيدحلا ٍةَصْتلآ ٍلَوَأ لإ مسالا نزلا عب اًيَرَع ارغش ُدجَت داكن ال اللو

 نب نطل ا مادو نم اول نول لَه رع لو ابق امي ةعزشنم اََوُ

 نح ةرذّتلأ يف الإ ادب ٌحْوُسْمَم َوُهَو وسفن ْنِم هَل وجو ال : ٍتاَسْنإلأ
 هدم ْتَناَكَو « اًهِتاَعاَنِصَو غالبا نوف ىلع الإ َنْوُؤَسْنَي ال ُءاَرَعَسلَ َناَك یتمو « ةيفاص
 « ميوو ءارعشلا ةَ الإ ناو بألا يف دج من اَ « دودا اهن عَ ذق اهل

 يهل ةثدختنُمْلا ٍتاَعانّصلآ َكْلَب بدل ممل مَ . ل 8-3 و ل
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 دكت

 ن 5

0 1 

0 
1 0. 



 1۷۱ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ى مو نم لي الو «ويف ارد دقي الو « َعْبراَتلا رسب ال يناَمْنإلا ٌركفلأ َّنِإ
 نأ ٌعِيِطَتْسَي َدِجْوُي ن أ عبط امك اف ا قلم يام نل اک هفت م لال « شت

 راطقب هتَعْوَر ْيِف ٌرْكفْل اَدنَم بش اَمَو « ىَرخأ ليس هب يول لبس عب در اَمكَو « َيِنفُي

 ًءْيَش ال كلذ لَك عَم َوْهَو ةَرِجْعُمْلاَك شهذُيَو ٍلَبَجْلاَك لوخيَو ِةَفِصاَعْلاَك ُريِطَي : ٍدْنِدَحْل

 ؛ ايمتزآ نأ دي ناټو ٠اقّرعْنآ تيك مياقرخي وليس يف ِنادتنملا ٍنابِضَلا الآ

 . اَمِهِيف حقي : ٍلالتْخأ ئَمْوَأل بلقب هتامُجِب َوُه م ٠ انآ ُتِنَح وِ ِناَفَعْيَو

 « صْقَتلا ىلإ َةَرِدَحْنُم وأ ٍلاَمَكْلا ىلإ ةَبهاَذ طمّلآ َةئيَعُم ةَمْوُسْرَم ُرْوُصْعْلأ تناك مرج ال

 . ُهُْوَقَي يذلا رَدَقْلا يرط ْيِف ُركفْلأ اهب ُرْيسَي يل ةَمْوتْحَمْلا ٍتاَياَعْلا بَسَح

 اَمْنَأَو « رع بألا يف اًفبِرَط اف ْتّندْحَأ تلا ةد ُمْوَلُع هذا
 اهني يه - ٍدأَوُعلآَو ِثَدْحُمْلَو ٌيِلِهاَجْل يت ودل دب ء ملل هم خيرات يف ةَعِاَلآ اض

2 

 ّئبدألا قوذلا تن و

0 

 تيقن اأ « َنِرخأَتمْا رعش نف اتي ىلإ اّصَّأَو ق ودل ِتَدَسَْأَر َبَدَألا ِتَمَعَصَأ نيل

 ةَبْغَر ال ذإ « هَل َةَمْيق ال ل هناك رْغسلا َنِم يِلاَعْلا طَمَلآ َراَض َبَح مح « ٍلْهَجْل َنِم م اًمْوْذُع ْمِهيَلَع

 لْهَأ يف ناك ْىَنَحَو « ِةَعاَنّصلاَو ةتكذلآ ّنم ِهَرْلُحَو اًوُقلأ امل هِيئاَبُمِل ؛ هب َلْفَح الو « ويف

 . يشتمل َناَوْيِد ُفرْعَي ال ْنَم هْيسرَدُمَو بدلا

 يأ يف رثشلا ىتنم كل فص ال
 : 141/1 َهَنَس ّْفَوَتْمْل

 يجز اّبلأ فيصات خلا ٍلْوَقك ٍدْهَحْلأ كلذ ءاي تک

 فنئشب هنو تاش نال ْيِفْكَي تلت و ضِيرَقْل نم تللَم كَم

 ْيْلَكه نَعَرَصَقتذَف كلو تلك يفةققث نواح

2 5 
 ٌءْئَش دّنَأل « هِرْيَغ ُتفَكَو همك هع ْتَرَّصَق ام َكلَذَو ٠ عيبا عارنأو ةيغالبلا ةَتْكتلَآ ديرب =

 لحم ِرَوُص ىلع همت نمل دبع هذول هيف اتوب رحال يأ ل ىح ٠ "نم عرق
 ةدايزلاب ةَقِرَسلآ ٍءاَمْعِإ ْيِف قذجلا ةب سا ني الر اهالوخأ نأ اتو « صخب نإ اهب هي

 « ٍةَعاَنّصلآ ةا ةفرعَي امم اًهِرْيَعَو < حْيِرْصَتلأَو ضيرْعتلأر ةَ ٍةَطَحاَلمْلاَو ماَمْلإلاَو « ٍصْفتلَاَ
 ا
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 . عاريبخالاَو دْيلْوَتلأ ىلع ة ةَوقْلأ قزز ْنَم الإ هباَبْس اسا وفا هيل ُبيَسَتَي الو

 ٌبنِرُع وه ام فرع رت مآ « ووقفوا رلوضأو رشا طوق ف تلا كلذ تفرع اإ
 الو ٠ أزل خص يلا ميلا ني ةدحلا ةيرخشلا ملأ هدب نأ ني وت يف
 ينل مكُحْل َماَظَي الو « َرْوُعُشلا ُبذَهُت يت َةَراَضَحْلأ الو « رْكفْلأ ىو تؤي يذلا عالطالا

 3 البلا نو نمر نب امم اَذَح قو لهجا م از َناكاَمّنإَو ٠ قدا ثخ

 وس ب نامت ذم لع بي نی فَدَتُمْلا جوملا َكِلَذِل ٍلِحاَسلأك ناَكَو ٠ اتام

 قلو رؤُمألا ٍبيِلْقَت يف ةبيجَع زا ارا هر , ةَرْجهْلل َرَشَع عباًرلآ ىلإ سداّسلآ ِنْوَقْل

 ىلإ ةه يه ني عوطبملا فلا جاَرْخِإَو , طن لإ طن نم ةر اَلا عقدو ثادخألا

 « ٍةَبقاَعَتْم روصُع وأ دحاو ٍرْضَع يف َيِناَْنإلآ راتلل ينراتيلاَك سؤفللا ضخَب ٍلْغَجَ « ةه
 تالقنالا تَدْحَأ ْيذَلآ َناَكَف « خِنراَوتلاَو ةئمزألا لع اًدوُدُخ ٍصاَخْشألا ٍضْمَب ةَ ِةَماَقَو تے رف

 ُدْوُمْحَم ٌلْخَمْلا ُرِعاَّشلَأ وه ةَسماَسْل ُهَتَأْشَت ق َوْوّدلآ ْاَسْنَأَو « َيَِرَعْل ِرْعّسلآ خبرات يف مار

 اَمنِإَو ؛ ةَغالبْلا نون أ ةيرَعْلا مْوُلُع نم هلا ايش فرغ ْنَكَي ْمَل يذل ٠ يدؤزابلآ اشاب

 اَنَل هَجَرخَأَو ٠ موُلملا كلِ نيف هدف « يلا بَل هس ةِداَح هنآ ةه هب

 هَل ريو ؛ باّرْعألا ِءاَحَصُق ْنِم ظِحاَجْلَ اهلا يب لف اق امك « برع فواد نب

 بدا َرْعش ُدِجَن ُداَكَت الو < اه طنب َّلَحَم ال امم ِِرْيَغ ِدَحَأِل قي ب ْمَل ات َكِلَذ باَبْسَأ نِ

 انت ال م ملشإلا رس نإ نت ل نم رضع لك رخش يف ركل نأ متن رغ 35

 ِراَوْذَأ يف َلضاَمْلا ْيضاَقْلَأ ٌلياَقُ يذل ُهَدْحَو َوْهَو ؛ اَذَم ٌَيِدْوُراَبْل مالك َرْيَغ - ترم 0

 ْيِف َراَدَو « ةَعاَنصلأ 5 1 َمَسَن يذلا وه ةرْغش ّنأل ؛ ؛ اَمُهَتْيَب ام دعب ْىَلَع ؛ ملا خيرات
8 
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 ؛ ِةعَللا حْيِحْضَتَو روض ِةّقدَو ٍَلََجْلآَو وَلا يف ىَدَحُمْلا لَمْ َناَكَو « ةاوولأ ةئسْلأ 17
 ْتَناَك َيِبَرَعْلا ٍقْرَّشلآ اًدئَه يف عامي الآ ةَّضْئلآ نأ ؛ ٌدَحَأ َكِلَذ ىلإ ةف 3 نفل إمي مل

 رمال َرَشَع يباحلا رتل عاش ُهَقَبَسَل كلَ الْوَلَو ؛ اباَبْسَأَو اهتاًقوأب 5 ةَنْوُهْرَم هلآ مْلِع يف

 « ٌيِدْوُراَبْلا ةأشَتك ةا ريمألآ اذهل ْتَقَمَتأ دق ؛ (م1139) ه١ س َْفَوتُمْلا كجم

 يِذَتْسَيَو َيِناَدْمَحْلا سار اَبأ ُدّلَعُي َناَكَو « لوألا ِرْوُصُمْلأ ِنْيِواَوَد نم ظْفحْلآ ربك ناك
 وم 2

 1 برخ امك اًيَِض ْرِعاّشلا َجَرْخَف « ِةَكِلاَهْلا رْوُصْمْلا يف ناك ُهَرْصَع َنِكاَلَو « هلام ىع



 a يعفارلآ قداص ىفطصم

 . ةّيعيبطلا ِِلئاَسَو ِرْيَغِبَو ِِماَمَت رْيغِلَو ههو ريغ يف ٍءْيِش

 « ْمُهَرْيَغَو ناَرطُمَو ظفاَحَو قوشو ي ِرْبَص ُلْيِعاَمْسإ اًهْيفَو ُةيِدْوُراَْلآ ُةَباَصِعْل ِتأَّشَنَو
 « ضب ُهضْعَب ُرْعْشلا ّلَصّنَأَو « هب ىج 3 اَمب اَوُواَجَو ُيِدْوُراَبْلا هْكرُْي ْمَل ام اْوكَردَأَو
 يِسَرْدَمْل ةَشّنلأب اهِْوُنْفَو ةَغالَبْلا ركذ َيِسْنَأَو « ُهاَوفَألآ ُهَنلَانَتَو ١ فحصل وب ْتَراَسَو
 ريغ َسْيَل بالقنالا َلئاَوَأ ْتَفَداَص اَمّنَأِل ٠ َهَعالَب ةَغالبْلا كرت نم ْتَلَعَج بلا ةئبِدَحْلآ

52 

 ماّشلأ ُيِفَو < ہهتقبطو مْيدْئلأَو يتاَعاَسْلَأَو ٌيِئيَللاَو رضلآ نبأ ٌرْصَع ّرْضِم ْيِف َلَطَب َكِلَذبَو
 ع اهم رق ٤

 ٌينوراَمْلا ٌدْهَع ِقاَرعْل ٰيفو م مهباَرضأَو بدخل سالو ّيتسَكلاَو ّيجِزاَيْلا ٌرْصَع
 ير

3 

 ال

 حري امك جرو ارضع اًيَرَع عسل َنَفَعْسَأَو « : ْحُهاَوسَو ٌيِمْيمَتلَو ٍزاّرَبْلاَو ٌيِلِصْوَمْلاَو

 . دوُدخَم ريع لبيس يف ايضا عملا فلآ
#% #4 #4 
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 د ال ملام اعل اَهِحْوُر نيون ةمألآ ةر ف عب ب يتلا قوطلا نأ یف َبْيَر ال
 خت ةي عزب رغب شا امو« يار د رش يف نب رئ اهل

 e ee Ê 1ك ل Û جش يف ةَريْعَصلأ ةَرهَرلاك الإ هتم نم يحل

 ةة بط حت مدن الو وبتطلع نت عم نم ِةَرَجَّشلأ يف اَم ةَص الح يه

 ا ِدَمَلَو . ملك رضخألا يقال ادله يف عطاسلا بوك اَهَدْحَو توك

. 

 اَنَل ئَوتْسَأَو ٠ َةَعاَتصل و لَو رفا ين ٠ ملهلاو بألا يف «اَهلَْح ذأ كس يرشح

 امنا رص نأ َكِلَذ ْنِم اًنْغَلَب تح هح « اَهرْوُصُع نم ٍرْضَع يف ةَمألآ ِِذاَهِل ق قي مل ا كلذ نم

 اَهْيَلِإ ُلّقْنتَو د لار او رع ورز َنْأَمْنَأ وَ « اَهْيَلَع اَنبَلْعَتَو ةّْرَْأ نم اًضْرَأ اَت

 م يزعل رعشلا نأ ريع ؛ ؛ َبْيلاَسَألاَو ةليألآ اًهَل ٌجِرْخَتْسَتَو ١ َتاَدآلآَو َنْوْنفْلآَو َمْوَلعل

 عاَرتْخأ َةَمالَسَو راکت هَ ضل هله ةازاجش يف همم لي ملو ةطشف ر ا هلک اذل

 ةف َرْغش : ٌةَيبَرعْلا ةَعَللا ٍتَدَسَه ُذْنُم ناك اَمَك لاري ال نأ لول : نييَيَسِل ٠ عو َنْسْحَو

 0 ُدَيَو « بشلل ال ٍةَّصاَخْلل عضوي رْي رهف « ةا رش ال

 ومس يف رارسالا ضعب ْنِم وه و ٣ ةر رعشلأ ادله ٌوُمُس ىف رارسألآ ضْمَب : َتْلَمَأَت ْوَل َكلَذَو « ٍقاَوذَألآَو ءال
 4 ل ِنْرَقْلا ىلإ ةبساَبَعْلأ ا اذه ‹ هِحْيْشْوَت لاَمُجَو قيس عاَدْبِإَو هِماَكْح
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 ْذِإ هرحال ِرْوُصْعْلأ ص لَا ردا لب یت مح ايس اتش هْيْلَدَتَو كلذ َدْعَب ہطاطجنآ

 :ةزو بخو يلع يو هو هاو اكتاوغأ فكر اهل مضرب يل ثلا تا
 ين رار يي « يبا برق ذل راك اظل يفرط نم ر امك ني الآ ئِف يه « ُهَدْقَتَو

 . ُفَرْعُت دات ال ٌةَحْوُسْمَم ةليض ه رخآ ف رَطئلأبَو « ٍتاَهجلآ ل هي ةَيِماَرتُم ةيِلَج ٌةَحِضاَو هلو
 2م

 هع ةد يتلا دعا ذإ نمل الهي بالا مبدع ني بّجعلا يأ تز

 َنوُطقْسُم كَ ْمُهَنَأ َنوردَي امو ٠ اهلْهَأ لن اق اًهداَوَس ِضاَمُكْنَأ ْىَلَع َنْوَلَمْمَيَو ٍةَحاَصَفْل
2 
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 ؛ رعشلا ةَجَلاَعُم م سخي ِءالْؤَم نِ احا دج امل مَع مَع را اح لع ة ةباَتكلأ لبق َرْعشلأ

 نأ لي ل هئم َكَدَي تْمَضَو َنِبَأَو « ورثكأ نف وأ وف اَ ال ةَمْدَجَو ارغش هَل تْبَصَأ نإ

 هيمو م9 2 و” 25 و م م 4 2 ءا رس
 ىلا كلت ْنم اًباَبْسأ ٌرفْوأَو ىدَم ْعَسْوَأ اهنع مَع ِدَّدَص ْيِف خت نيل ةضّنلا هذلهَو

 بلاس ْنِم اهب لص امو « ةا لَك با ْنِم اَهَلَخَد اَمِب « ةّيساَبَعْلا ِةَلْوَدلآ ْيِف ْتَناَك و م هل هي ر ےس يسوم وک 1 م م

 انب ىلع نوال اهل َنْوْبّصَعَتمْلا « اهنِم َنْوُنَكَمَتُمْلا ةَحاَصقْلا ُلاَجر نأ نكن « ركفلا
4 

 ِتاّهَمَأ نم ْمباَطَمْلا تَرَ ام ةَرثكب « ةاَورلأ رْصَع ْنِم ْعَسْوَأ مهَرْصَع نَا َمَم « ةئسْلألآ ْيِف

 Ù ازل يأ ني وتيار نع يأ طم لك تتغأ نح « نوال بكل

 ف طوس هَ ارل يأثم نع خشم رشا لريال هلأ نم ئذلا ياقا بحار

 نزلا دغ ابف رنشلاب ثَمَس يآ بابشألا ئرفأ نم َّنِإَف « ةَضْهَللَأ ٍهذلَم يف َيبَدَألآ فَلا

 ىلع هغو < غلات دالا ك یل دنر خت ىف نوعاي هَلْهَأ ْتَلَعَجَو نالا

 دملشلا سر ني ناك يلا « مجدفت نف بلا نونو « مولوأ اغار ٠ رمش

 ساون نبأ ِدْقَن ٰيف َتْوُمَي ن ٌلِهْلَهُم ُدَقَتَص ْيِذَلاَكَو « بملأ ِسِلاَجَمَو ِةَياَوُرل ِتاَقْلَحَو
2 
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 يف ٌيِدِمآلآَو « رتُ يف ممت ن رشي « ماَمَت يبا يف راع ¿ن ُنبَأَو « ٍرِهاَط ِنْب َدَمْحَأَ

 نم ئّصخي ال امو « «ةطاَسَول * يف ٌيِناَجْرْجْلاَو « ِهيَلاَسِر ْيِف يمت َتاَحْلاَو « « ِةَنَراَوُمْلا »

 وه ٌقْيِدَص : نیت نين نيب ةه هلله نف دلا نم تنر ؛ لئاّسّرلأو بتكلا هذه لث

 نف دئل لیا دامت ال باک ا امل تيك ناق . :

 ّيِوَق ءاَبتاَك اًرِعاَش َناَكَو اَهَباَدآَو ِّيِبَرعْلأ َمْلِع َضَرَْتْس دس يذلا دفا ام ؛همالك يف َرْيَخ ال



 1 0¥ ىعئازلا قداص ىفطصم

 انكَمَتُم « بدلا هادم اًريصَب « يأرلأ يوتن « ٍنْمَّدلآ بقا « يحل قق « ٍةَضِراَعْل

 ْذِإ « ٌيِدْوُراَبْلل امْوي اهَتلف ةَمِلَك + نرد لايك ادت لج كلذ يف ارم « دل ةَ نم

 : َلاَقَف ؛ ِمنَمَّز لَقَع وه يذل دق ةاَثلآُهَعَم َدَجْوُي ىّسَح همر َناَسِل نوكيا َرِعاَّشلآ ل : هَل تلق

 ‹« ٌفْوُسَليَف َوُمَو ُبْيدَأْلاَو « ٌرِعاَش َوُهَو بتاكل : ُتْلُق ؟ َكيُأَر ىف رغَّشلأ ُدقاَن ْنَمَو

2 2 

 ل

x 

 ا و لك لح يلع یارک أك + ناو رغد خاضعا دملا
 3 َبِهتلُمْلا َلْفَعْلأ ادله ال شي ءب ال ُدَّلَحَلَف

e 

 نأ هيف َرَهْظَو“ هفيرط تَلقَتْس ِدَقَف ِنيببّسلأ ِنْيَذَم ْنِم ّيِرْضَمْلا رعَسلا لَن ام نَلَعَو

 هرتكَأ يف ذ ناك نأ دعب ةاّيحْلآ ِرَوُص ىلإ هله هب َلَدَعَو ‹ ٌيِرْكِفْلا بالقتالاو يملأ لوح

 مارا ةن اعر « ةئيرعلا راكفألا ةَعْوُْجَم ىلإ ةَسَح ةا هب اَوُفاَضأَو « ذل نم اًَوُص

 ةَمَجْرتُملأ ْيِناَعَمْلا نم نَلِإ المت اَمب ٍلاَيَحلا ة راد هيف ْتَعَسَّتأَو « ٍدحاَوْل ءْيشلأك ناك نأ دخ

1١ 

e 
١ 

 ؛ وعل هَ خيرات يف رطَع لك رخش نب سوا جاتا للم نِ وهو ۽ ويتم اعل نم مس مه

 نم ايلف نورما َّدَحَأ هٿ « هيِسراَفْلاَو بناتا نم َنْوُدُخأي امن َنْولَوَألا ناك ْذإ

 لول « ٌيِبرَعْلا رِعاَشلآ َةداَم ُنْوُكَي هلك ٌيَناَسْنإلا لْفَعْلا ُداَكيف رْيِجألآ ِدْهَمْلا يف اأ ؛ را

 ملل ٍقْوَذ نم ْمُهُدْعُبَو هِيِلاَسَأَو نالا يف ٍدْيِدَجْلا ءشتلآ َّنِم َنْييَدْحُمْل را ُفْعَض

 لَك لع أَو ۰ ديو قت رطل أ اح ع « ْمَِلَ ايار صايع

 ْنِم آو اًنْرِص ّيَحَو ؛ وِيقِيِقَحَو نالا « اًهتَعاَنِصَو لان ماو ٠ مدلك ر

 ؛ وينام ةَّراَرَكَو مظاَملأ ِءاَمَجَو ةًلهاَجْلَأ مَ رْعَوَت نم رَ يف لاليخالار ةكاكّرلأَو ِةئاَكْعْل

 يدش جارخيشالا ُرِسَع طاملألا رغ ؛ نال رغشلا ّنِم نسفتلا رن 5 ذأ نيک قزق مث لع

 ْمُهاَرَت مث ؟ قاّيَسلآ ُبِرَطْضُم نئْمَمْلا سَم ظْقّللا طقاَس هلال مَ همت ذأ نتو ٠ يفشل

 نك تح « ولو ظْفللا لست نم اَدحاَو اَطمَتِضاَرْغ يديخأ نع ع ردن

 اهنساَحَم نسخا ني قتلا ادم نأ مح , هيفا سارو امضا ىف عك ل لا لک

 ٍلاَمجْلا بابن ٍَدْبأ نِ َوُه عؤتت لك نأ ام « تاللا نِ اهي ند اًهِصِئاَصَح َنمَحَأَ
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 «ملقلا يخو » ۷۹

 مم انإ ب . ا ا نف لك یف ة لَو

 سف ْءِعاَش انهو ؛ ِةَعّذلأ ِةَعاَنِص نم ُهَّقَح ٌرْعّسشلا اط

 و ةليخألا تأ زر خیا لجل ییز يف أ يما« اول

 َْهَو « غؤبتلا َنِم ٌلَحمْلا اذن هَل مسي نم الإ سائلآ يف سلو ولا لينا ٍلاَمَج

 ٍفْسَحتلأ يف َبَهَّذَو « رف ْرَأ لاح أ ٍةَمْكَح ْنِم ٌةعفات غنت مل وعسل مَن نح كلذ حم

 يفتح ذولا اخ الإ همم ملي ملام بيلا َنِم همالَك ىلع لَمَحَو « ٍبَمْذَم لک

 : [ليوطلا نم] اًهييِرْحَتَو َداَدْعَب ةبكن بفضَو

 رجحلا ْيِف ُبُكْسَت ِباَرْيِمْلا ْيِف ٌعِماَدَم َةَمَكْلَو ئَرفلا مأ تلوث ذم

 ربحا ئَلَع هْيفكلأ َناَوْدُع ّرَأ ملو اهلي ثم ٰييَيَل رفد ٌبِفاَوَن
 رْذَمْلاِب فَلاَ سائلا بوف ضغبو اَهِداَوَسِب ْمُهَدْنَب يكن ٌروِباَحَم
 ربح ْنِم َكَلْخَأ سأل مْوُجُم َدْنِعَو ةن هيَلِإ يِدسُت نم هلأ ىح

 3 ٍفْعْضَو ركفلآ دوم فو « فْخّشلآَو ِناَيَدَهْلآَو هاكر يف ادله ٍرْعِش ي نظن

 بأ اَهاّيإ ُهأَوَب يِتَلآ هيئاَكَم نم ٌيِدْعَسلَأ هب ئَوَم فتك ْلَمأَبَو « ٍتَئْوَرلآ ٍباَهَذَو حذرا
 نم ٌفْوْفَص ُهَءاَرَو ٌماَمِإ رْكِفْلأ بارخم َيِف د 12 ىَرَت ْتْيَح ىلإ َطَقَس َفِيَكَو « لال

 . ِةَغالَبْلا روُصُع

 ٍلهَج ىلع لذ هونت يهو « « رشم تشل ٠ وُب ام اتاي يف أَمَت اتهم نمر
 اَهْئم الَح ْدَق َوُه الو « ةّيرْغّشلأ يناَعَملأب رل ُقْيِضَي ذب سلق « هس اًماَضَي نو اهِعضاَ
 رهظَي بق ُةّيقْيِسْوُم ٌةَعانِص برملا رشا نأ يملا هذه رس كلل « بألا خيرات يف
 هللأ ُهَّدَمَأ نم لإ هتف يناعتلا كبس ىلإ نقوم الو « يبس رسال لم هذ خالا ان

 ْوَأ ظْفّللا بخس نم ايش د لوت ال َكِلَذ لْجَأ نمف « نايب حَصْفأَو قود ٍمَلْسَأَو عَ صاب
 لهل ِهِذَه نِ ِءْيَش حم َِناَعَمْلا ىش ديف يوَسَت و « فيتا فص وأ ةرابولا دام

 زول منال ٠ ضيضعلا ىلإ ىتغألا كلا نم (يذشلا» لعيب ارتد ٠ اها
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 اَمَو « بولسا لك لمحي لأ نأ ريع « ةصخ : الو اًرْذُع هيف لبي الو الحم هل عري الو
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 ْنَمَو « دراَبْلأ ّيِقْوُسلَأَو طقاّسلأ ّج يالا ىلإ هت نأ نإ هدو اتد الإ ميف ٍةَرْوُص نم
 82 ل

 َوُه اَمّنإَف ّيِرْعْشلآ ٍنْسُحْلأ نم يف قف امو نم تش اَم ْىَلَع ضمني هنيو طسبني نأ هاش
2 

 هكشلا ١ لاَ نمف « يي ني ال ملكتي ني - برملا ٍتْوَص ف نقي ناك يا

 . ئَرْخُأ ةيحا نم و واَعدأَو جات نم رش نع بَل رع اكن نأ ملغ « دونما

2 
 . .1 1 3 .1 ا هذه هتعدبأ امم ٌَبَرَعْلا رغشلا ئف اًدْيِدَج ُهاَرأ يذّلأَو 58 0 م

 ع ميسم

 ةيَرَعْلا بادل َنِإَف « ُلاَرْطلأ ُدْئاَضَمْلا هيف ٌمْضْوُت يذلا يملا ٌمْوَتلَأ اًذنَم : الو

 : مَعَ نمو ُبَرَعْلَأ َناَكَو « ُهْنم ٌةيلاَخ

 وأ ٌبْوُرْضَم لَم اَمّنَأ ىلع ٍقاّيّسلآ ِةَلْمج

 يف ريك رهو ؛ هئِاَوَح ليصل الو اَهاَذِل صقل يف ةر ال امم ئرجَمْلا اذل رج اعر

 رسا ةَعيبَط نف ٠ « ٍلْوْحُفلآ رعش يف ىح لِيَ نم ُدْيَجْلاَو « َنْيَيِمالْسإلَو َنيئِِهاَجْلآ رغش
 ةَدْيِصَقْلا يف ضرع اًعَطق الإ هئم نودي ال هيرا نوب واج یاو أ يعل

 أ اع رشا رفا نف هلضأ ىلع يرجي امم اهضارغأو اهات ضن نف ق
 اهِئداَوَح ةَفاَيسَو اَهِدْرَس ْيِف طُلب اَهُماَمَت مي مَنِ ةَّصقل 3 َكِلَذ ٰيف ُبَبّسلآَو ءرْصَق

 يب امنو « وب لصق ذأ كَ ليام امو مهلا اكو مناص ِرَِْو اهِصاَحشأ ةو ةَيِمْسَتَو

 ىَلَع ال رولا ىَلَعَو « درمل ىلع ال ريال ىلع هْئفاَوَقَو نارو يف ُنِبرَعْل رعشلأ

 ْمُهَدْنِع ةَقيَقَحْلأ يف وهف ٠ سفتلآ َتْيِدَح ْنِددَلَو ٍناَسْللآ َتْيِدَح هم َنْوُدْيِرُي الَو « ةياكجلآ

 ةيمَحْلآَو ِبَضَعْلاَو ِنْرْحْلاَو حَرَْاَو ٍزاَريْهالآَو بَرطلأ َنِم َرْيِداَقَم اهب َنْوُعَتْصَي بحور ٌةَعاَنِص
 لق « ةَعْرَلاَو ٍلاَعفْئالا بابا نم بسب يه يآ يِناَعمْلا نم اَهوحَنَو ةلاطتسالاَو رمل
 نكد « تارشإلا الداتا بحر , قالطإلا ال بيخ ره كي ىلإ مهلوس ناك مرج

 يف ا دست هوا نع اهني َّنأ سلا ةَ يف رزثألا ٠ هلله ناش م

 نّللآ را ينا ىلع اعناق نب مل امرشا ادم نأ نف اب لأ و كيو ار

 سلا ليام ىلع ركیلا ةَداَرِإَو ْئَنْعَملِل ِنْرَوْلأ رايتخآَو اَهيِئذْهَتَو اًهِتيِفْضَتَو ِةَراَبِعْلأ ٍةَعْنَصَو

 لَو « َكِلَذ ْنِم صفي اَم راده كَرَو َطْقَس  اًهِوْحَنَو ِةَراَعِتْسالآَو ِزاَجَمْلا بْوُرُض ْنِم
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 «مَلقْلا يْحَو» ۰۷۸

 نمو « جيي الآ عبر يف اجار او مت نم ارعا نوَ  دبصقلا ةلاطإ يف نالا

 اَمَو ... رع رْغش نأ ةّيبَرعْلا يف رغشلا يف ادله لم َبْيَع نجل ؛ ؛ هلك ناقل ريس مَظَ ْنَم

 ىَلَع كلذ ّعَم اهني ملكلا ةفايسَو ِدِئاَصق لوط الإ هلعم ِةلاََج ىلع يزإلا نبأ لَم
 ُثاََطَقُم اإ هَل یخ ملف < اهب ُتّدحَتي لَم جَرْخَم اَهُجْوُرْخَو ةياكحْلأ َبْوُلْسُأ بش ام

 ُبحاَص ويف َلاَق ىح « ِءاَوّسلَآ ْىَلَع تيم يح َوُهَو هرغش راس َتاَمَو ٌتاَيْبَأَو
 ر

 ۽ قضت ذآ ير ذا يل زو يه هيا نم َديِصَفْلا ئرفتسَت نخر ٠ : « اسوأ ١

 ر ياش نب رخل ا , رر تخت ت ةَيِراَج « اًهْلِظ
 ا.

 و د

 احا

 « ٍلْئاَسَمْلا هذه لم يف ْمُهَل قيقْحت َنيقَْت ال نعم اًنِرْصَع ْيِف باتكلا ضب نأ ُبْيِجَملَو
2 

 هنأ اک ٠ ةَباَتكْلا ةَعانِص هللأ َلَئاَقَو < وبري بف ر ام يملا نيا ٍنِماَحَم نسخا نودي ر
۲ 

 دتكأَو « ٌئبتجأ ْىَنْعَمْلا ةّيدأت ىف هبر أو عر شل حولي اا ال ناتج 3 راع 3 ل 0 يارس وع م
 . نْمُسْلآَو ِةَباَرْعْلا نم هيف اَمِل هم ِرْيِثَكب ُبَجيْعَأ انَأَو « ةكيِرمَأ ْنِم ُحْوَملأ ادله يت أَي اَم

 ندم اَنْسَلَف « َءاَيْشَأِب اهُضْعَب مسيو يشب اهضْعب ُقيِضَي ممل ثساّتْجَأ ْتَلاَز اَمَو
  ئرخألا تالا نسا اعل ٍاحَم ىلإ فيض نأ الع « وقع الو َيرمْلا رخل
 م ْعْونل اًذَه ناك مو ؛ سكول عيب ب اهي نأ الع فيت ذأ اعين ريع نی نكت
 . عاَدْبإلآَو ةَرلأ ّنِم ةياهَلأ يف ناك ؛ ٍضرْعَملَأ قيشَر ِكْبَسلَأ َدّيَج ج اًمَكْحُم اَنْيِصَر رش
 دِئمَحْلآ ُدَبَع َذَحَأ اَمْيف ُهاَر : يع ال وَ ن لإ دلا يَ نفي + أَي ْمَلَو
 : يسرا ة حلل يف ِء اولا طم نم ع قل ٠ : نار

 ةي رحل رأت َكِلَذَو 3 اش لاو حْيِدَمْل ةعاتصب ٍرْعّشل ِداَسْفِإ ْنَع ٌفاّرصنالا : املا

 ومس ىلع لڏي َُيْمَل حْيِجّصلآ خيال نِ اب ُْكيْمَلاَذِإ حذَملآَو ؛ ِرْصَمْلأ ادله يف ٍةيِصْخشل
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 . ( َيِيْودلا نبال ِداَّمَعْلا ةَساَردْرْظْنأ ) (0)



 174 يعفارلأ قداص ىفطصم

 « ِهِعِماَس ىلع ىلثُي َنْيَح اَحْدَم ُهاَرَتَو ؛ حداَمْلا سفت ٍطْوْفُس ىَلَع لب « حْوُدْمَمْلا سفت

 ءاَجهْلاَو ِءاَنولَأَو عندا اْنُدلَأ تاع نم هَل ثل اَمَو ! ِلئاَق ىلإ ئَرْخُي َنْبح ْمَد هو
 . اهليصفتل َلَحَم ال ٌباَبْسَأ َكِلَذَِو ؛ ٌهَييَرَعْل هذه ْتَيِلتْبأ ام

 ِهْضاَرْغَأ ضْخَب يف ُنُئفَتلَآَو ِهْيِحاَنَم ضف يف ٌعاَدْبِإلاَو ٍفْضَوْلأ َّنِم ٌُراَتُكإلا : ابار

 ناك اَذإ الإ ُهْنِم ُراَثْكِإلاَو ريف ُةَداَجِإلآ ىِ ال ء ٍرْعّشلا بْوُرَص ئمْسأ نم َكِلَذَو ؛ ِةَئْيِدَحْل

 ْحْيَشلأ َفْصَو اّمَلَو ؛ 0 اًيَح ٌُدْعُّسلَ

 َريِزَوْلَ دم فضول اذهب ّلَهَتْسَأَو ةّئْيفَس يمل َرْشَع يناثلا نرل ِءاَرَعش ۾ ْنم) يدرُكلا ُدَمْحَأ

 و نا يبو اع كل اع ناب با

 نويل ُتْيَبْلا مَنَ « رمش اَهِبَلَع ىي يتلا ةئعِندَبْلا ٍتاَعانَّصلآ ُلاَمْهِ : اسما
 ما

 دَدَعْلا ٍةَعانِص نم َرَخآ اًيْرَض وأ « خلإ ... ةَيِروَت ؤأ اَماَدْخِتْسأ و

 ٍلمهمْلاَو بوُلْفملاَك ٍفزحلا عانس ذأ ؛ هعارنأب يرسل خرا « باجل
 ریجشتلاک ‹ عضو ٍةَعاَنِص وأ ؛ ْىَمَعُمْلَو غلاك ١ ركفلا ةعاتص وأ ؛ اَمِهِرْيَغَو

 ْنَأ هدب نم دحل ْرَسَيتَي الق لها َبَمَذ يذلا بالا اذهب یجب ام ئَلِإ ؛ زرطتلاو

 نم اَهعِضْوَم يف بوذا اَمانيَسْفَْسأ ُبِئاَجَع كلذ لك يف مهل ْتَناَكَو ويف ْمُهيِراَحي

 "6 رل بادآ خیرات «

 قاَرْغإلأ َنِم  ِرْوْقَمْلا رعشلأ ١و ِثْيِدَحْلا رْغشلأ ضْعَب يف هارن اَم َءاَج اَنُه ْنِمَو « ُرَخآ

 . اصلا يف ناو + ةاتسالا بوز يف يتلا نب يضأ ىلع موب ل لا بلا

 دعت ال ايو « ِةَغالَبْلا ٍةعيبطب ٍلْهَجْلا ىلإ عجز امم اَهِوْحَنَو « عضل يف ةَلاَحِلأَو

 . ُهْنِم دضلأ ىَلَع ناك ْنِإَو ةَيِضاَمْلا رْوّصْعْلأ ئف ناك اَمِب قتلي ِداَسَمْلآ نم اًبْرَض

 اطِيِحُم َرَّْشلأ ُلَعْجَي امم « ةّيِعاَمِتْجالا ِثداَوَحْلََو ةّيَطَوْلا ٍنْوُؤّشلَأ يف مظلل : اًسِداَس

 مل اقييض لاري الو « ليال رف الإ ب ضني "ب ال باب َوُهَو « لاَيَحَو ِرْكِفَو ِرْضَعْلا حرب

 ٍنَحْلآَو نَطَوْلا حذَم يف ٍتْيَي لأ رم ْيننأ ٍلِضاَمْلا ْيِضاَقْلِل نإ : الاف ْدَقَو ٠ ْمِكْسَتْسَي

 ىلإ رعشلأب ىذا اًمِم «ٍرْصَمْلأ اًذنَه يف ْمَظْنُي ام وخ نم تم انف نأ ُبَسْحَأ ال ْنِكلَو « هل
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 ؛ئش فت عندا ن اكغإ يَ عنا ةعاتص لاتخإ أ
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Aململ يخَو »  

 . اًهِباَبْسَأ ْنم َدَعُيَو ةيرَتلا قرط ْيِفَو « اهلئاَسَو ْنِم َدَعيَو ةَساَيّسلآ باَب ْيِف لحي ْنَأ

 هاج ٠ لق وهو « ةيكَرَتلاَو ةيسراَفْلا َنِم ٍةدِْدَج ٍناَرْوَأ يضع جاَرخيسآ : اًعِباَس

 لإ َمَجَر تح ةَمْخْلَأ يِف ِنْرَوْلأ َكِلَذ ٍِطاَرْثِإل «ٌدَحَأ باي ملو نْيتَدْيِصَق ٰيف ٰيقوش

 « حّشَوُمْلا ةَدِعاَف ْىَلَع قساتتلآ نزف التم اأن رشا نبق . . . لَم

 ف ل رغب تخت لو ۲ ةيزوشو کرنا عش نب طب اک ‹ يشر ال رش ُهَّبكلَو

 نر الو « رق دزو ني عر قو + جاو رخب نب من خلات ةو ت رمل

 ِدَمّصلأ ِدْبَع َنْب َنْيَسُح نإ : اولا ذآ الإ نيَو ْنِم فل َةَدْيِصَق بدلا خيرات ٰيف
 ی

yy ملأ 

 هلم 000 - س1 » 2 ١ ص
 كبش اهب فضَو نم ةا تق يقتل

- 

 : اَوُناَق ت تايب لْوُكَْشَكْل ١ ُبِحاَص يال ٍنْيَدلأ اهب ُريهَّشلآ مام ُهْدَلَو اًهْضَراَعَو

 « ِهرْيَغَو ّيسلباَئلاَك رضَعْلأ كلذ ُءاَرَعُش ش اَهْيَلَع َّحَسَنَو « لَمْ َرْيِسَم م ِهِرْصَع ْيِف ْتَراَس اهن
 . 1 ةيفخلا نم] مم هو

 كام ني َسْوْؤُكلا تاو مف  كينِيفأ ييف يهنرتاب
EEEكيدهيا هساأكرؤناسف اهتحاس ت  

 امَنِإَو ٠ اُمَعَر امك عاريخأب سلف « فَلا نم جَرشتسُس يَرطَشي نزولا الم نأ ىلع
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 ا

 هب َرَيعَت اَم لک هاف « وْبَلِإ ةراشإلآ ِتَدَم ام اناج لَو ٠ ٌيِرْعَّشل فأل يف مادبا َوُه

 . ةّلاطإلا نم ايدام َةلئمَألآ اَنْكَرَتَو « ِةَعاَنّصلأ هذلَه ِْف مسول
 ركب ا

%4 3 33 

 ٌيِناَسْنِإ نيد ىلإ يحذر اهنيد عم ادب ٍةَجاَح يف َةَيرَسبْلا فلآ نأ َبْيَر الق ؛ ُدْعَبَو
 ْنِم ةَلْيَسَو ْنْوُكَيَو « ةاَيَحْل َقئاَقَح اهل رسي ٠ ريثأتلاَو ةَبْغَرلَو رؤعشلا لَ اهْيف ُمْوْقَي

 َعَدْبَأَو « فلآ يف نْوَكَت اًمم قَرَأو « فظل يف يه ام + لأ همجي « ارین لاسر

 ِدلاَحْلَاَو < ٍضياخلاَو عضال نب : ءياهنإو هرزه لص يذلا كلَ ؛ عاتنإلا يف ف اي
2 

 ادهش َوُه َكِلَذ ؛ وبل لإ نفكلا وك لر وب الإ ُلاَمَجْلآ ُلُمْجَي ال يذلا َكِلَد «ْيناَمْلاَ
71 
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3 
 کچ

 معشر

 يره يك ع

 لا داوم لس يصور )کیل

 ناك ايف هل انكم « ألا نس ٠ ةَعرمْلا يج , اًيِصَح دلج ام اي ناک

 ارم هينا هَل یر يتلا لاوشألا لع اتو + ألا اسم نهض

 مز لل الأ لع هانز وک هن ٍفاَليخآ لَ ٍةمَجرَلا نِ هواري للا
 ُلُقَع حرن ال لق ن انا ليلا دن دمو يأر نِ لفتختو مل نِي تيب

 نَا َلْبَ هيت يه الو « ميل دقني ْنْوَكْلا اله « ِهِراَرْسََو ِنوَكْلَا َيِناَعَم نم اهيو ايف ُقّلَح
 . نوَكْل َدَقْنَي

 يف هلق برص « قوس نن يف لول نود رم َكِلَذ ْىَلَع اَنُحْيَش تبث

 وذخيو يي ال ارم كيد لک يف مي اهو ' عنتمُملاو نكمل ي ْيِفَو « بْعْصلأَو لْهَسلا

 : تْلق ْولَف ؛ نكذُملا عوَص عتُْملاَو « لهآ قش ُهدْنِع بْحّصلآ َّنَأَك « فلي ال اَُدَح
 ةيلقمْلا ِةهباَُمْلا بقتل لولا ىر نمو َنْوُكَي نَا ىلع ِهييكْرتَو َقْلَح لص يف ي

 نيف اقرء لإ نكي مل يلا ملقلآ كك دا ث ْتْدَعُر ؤكو « ُثْدعَبأ اَمَل براو قزل ني

 . تع ناكل ةياسنإلا منج

 نم رْهَد يف ةْيبرَْلا علا هح ُهَدْحَو ُدَمُي َراَص نأ لإ رثخألا ٍدهَمْلا يف انْسْيَس ىنا
 طبّضلاَو ظْفِحْلا ةهج نم ْنْوْكَي اَمَو ُذاَوَّشلَآَو ةي ةسيفأالاو ٍلْوصألآ يف ال « ةَيِتاَعْلا اه رْوُهُذ

 اَنْ ْلَب ٠ اًهِمْوَقَو اهِخْئراَتَو ةَعَللأ ىَلَع ةَعمنَملاب دراو َكِلَذ نم ُدَعبَأ َوه اَمِيِف لب « ِناقتإلاَو

 يف را هنأ ىلع املا حقو ذإ ؛ هناا اَباَتكَو اَهِئاَمَلُع ْنِم ٍدَحَأ ٌةَمَمظَم ْيَلِإ يه ال

 لك يارن اهو « اهيافكو هداجقنآ ٍنْسُحَو اهفُرَصََو ِةْيبَرَعْلا ةَعَس ئَلَع َّيِلَمَعْلآ ليل
 مات عم هيواو بورت ةو نم اار ئاب نش و ا یک ل یک ی
 يف ةثكلا ٍتاَعاَمَجْلا رن وِلَمَحو هدب حاد ٌلُجَر اهنم زب تيب ٍتاَودَالاَو تاَلكلا

1 

 كح

 . ( ۲۳-٠١ : تاحفصلا « م۱۹۲۸ ةَنَس رخآلا نوناك /َرياَتي راهش ١ بفلتقملا د نه ناقل ادع ريف دَكَو «٠ فشلا » باص ٌتْوْدَم برقي زكا ةماللا رخ ) «#) و ىلا



 « ملقلا يو ١ ١ را

 . ةراضَحْلأ أدب نأ َلْبَق ةَراَضَحْلآ هْيَلِإ ْتّهَتْنأ اَم ُرِخآ اّهَنأَك « ئررخألا ِتاَعْلل
 م” يقع و سايس

 َجَرَخ باتكلا َنِم َوْهَو 2 نم ْظَمْحَأ ُباَِكلاَ ا َنْيَب ٌقِزَقْلا َكْنَع َنَبَمْذَي الو

 يرتب ينضم يناسنإلا علا محار نم 1 اَمُجْرَت ُنْوُكَي ٍلُجَر َنْيَبَو ؛ حجري باتكلا ىلإ

 م وو

 َِتاَعَرَتْخُمْلاَو ِنْوُيفْلآَو موللا ةن ةَحنْجَأ لع هي ةيزاَْإل ِظاَمْلَألآِب ٍرئاَطلاَو « ِهِرْيسْفَتَو ِنْوَكْل

 نت راج الو ةلِرْيَمْلا هذه ئَدَعَتي ال هٿ عضاَوْلأ نع ُلْقْنَي كاد نإ ؛ ْيِناَعَمْلَو

 ُلاَرَي ال مث « اَهُعِفاَدُيَو اَهُبْذاَجُي اًهِِناَعَمَو اَعَمَو ظالم عت ُبرطْضَي لاي ال اذه ا أَو او « ظاَقلألا

 ٍبِهاَذَم ْنِم ا كلاما ىلإ وامر  ْمِحْلْيَو ْيِدَسُي يوللا يسن يف ُهَدَي عض
5 

0 َ 
 اا نار علا نما أ ا رخو ٠ لولو ذخألا لاو قرع مشوا

 لْنَم نف اذه ُلْثم نكي ْمَل نق ؛ نيقيض ْنِم ةحنُم ُدِجَي ال « ديدختلاو نيل لَ

 . بير اَلَوُهَدَْب لَمْ ْيِفَوُهَف عضاَول

 ليسو لإ هنوف ِةَمّذلاِب ماعلا اَمَو ٠ نوكأ اده َوُه يِدْنِع ركل ُيِرمُذلَ امل

 سبو ءاَكَدَو معو يار يول نوک نأ مت نم بَ « اَيِْفَع اذه ةقنرطلا ببن

 ةلّيسَو نال اهتْبَبَو هتي اَم ( یدال « َيِئيارَلا قباب نأ تجبر نمو ؟ ؛ ُدْيَغ َسْيَل اهقاطنإ هل

 ةقيقَد ةيملع عزام يوغللا هبه هبَهْذَم يف عزن ناك ْدَمَف « ةّياغلا يف فْوُّرَص رؤتكذلا ی َرَأ كلذ

8 ١ 

3 
 ما

a ل 

 ت مو يل هارو نال ينو يآ نج نف هرقل هو

 هديت امو + وحل ةورع لب ٠ رتل رعاة ال دك ذإ ه لطم يهو ةت ر

 ْنَمِئفَو نح ايف اَهَعْوُرُف ّنكَلَو « اَنلْبَق ْنَمِ زمين الرش ىلع نيف « خنت يعن دي
 رطل ناهين ام نلعو لوألا كل طلع هلو نأ انف « مالح لب نك يلي

 اَذهِ رولا . راج نإ سايقلو « ْتَبَجَو نإ لل « ْمْسَولآ ريمي : جو ٌلاَحْلأ لقت يح

 هنأ ريغ « اهنم ٍءْيَش يف صر الو طباَوُضلأَو ٍدِعاَوَقْلاِب كمل للا نب ذنب ر رابتغالأ

 نم اََلْبَس ٍتاَرَمّثلآ َنْوْبَسْحَيَم ‹ تجرح ذَق ٍعْوُذُجْلآ َنِم َعْوْرْفْل نوي ٍماَوفأَك نوي

 . اهني يتسن اهني: مل ذو ... اضيأ جل

 هر

0 

2 
 يتلا دئاصقلا نم ةَدْيصَق « َدمْلآ » يف دقن َنييرمْدل ءاَلُؤَْه دَحَأ اًمْوَي ْيِل َضَرَع

 « هَل ببي نم هلق ام ضختي َنَكَدَو هدفت يف َلَكَمتَ ‹ داَوُف ِكِلَمْلا ِةَلالَج ىلإ اَهَتْعَفَر



 AY ىعفارلا قداص ىفطصم

 يف اَيِرْجَي ْمَلَو ٍةعْذلَأ نم اَسْيَل اَمُهّنِإ : َلاَقَف « (ُدَو رولا رجارالا) اظل ديف ملكت امی َناَك

 لتتم يرث ا خلا انتج تل رك ثلق ذأ لع يدر نم داك ۽ اهي
2 

 اده ْوَأ ٠ برملا 9 ا رنا 2 مرا ن قدُمْلاَو ل 3 ُدْرَوْلَأَو

 لآ عْمَجْل رَوُص لَك ىَلَع اَمُهَعَمْجَن نَا لف « ِةدَلوُمْلا ٍظاَمْلَألا صاح نم امه مت ‹ ِنْيَذَهَك

 حْيِحَّصلأ نق ؛ اًمِهِيف بَرَعْلأ ََم ْنُكَت ْمَل يتلا هب زل م عا نا ص
 و لآ

 2 اَذلَه ِرْشَن َدْعَب َرؤتكُذل أ ُتْيِقَل اَمَلَف ؛ خلإ .. . ُدْيِهاَرَأَو هارو «ُداَمْزَأَو ؛ : لوم

 نع سَو قالار ُلَمَجْلا مم بَرعْلا نأ َنزيَمْحَي : َلاَق اًمِيف َلاَق 20 لآ

 ْمُهَو « ايش اش ْمُهَدْنِع “لق ْضْيِرَعْلا ُلْئوُطلأ ُرْه دلا اده اّمَأ . . . قونسا اَمَو َلَمَجَتْسُأ ام

 لع ازكتي نأ مهيعاطتن يف لَه نکو ,ةَمِلَع فلأ َنْيِدّلَوُمْلا ىلع اركي نأ ٌنْوُحْيطَتْسَي
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 حْيِحَّصلأ ٌيبَرَعْلا يف ٌيسرامْل يلع وْيَأ هر يذلا لالا ُهَل ترك ؟ س ب فل خيال

 لع اع اعا ف تسوي وتم توت لا ن زخم ل الأ نوب

 ْنِم دْيَلَع ُبِجَي الو « ُهتياَوِر اَمَو ُهُعاَمَس اَمَو هلي ام لآني الف مهب ماو برع قير

 امنا ©”ماللآ قاب ين + 0( هك ذأ كام ءاز ١ لع وبا لاق یت « ٌءْيَس َكِلَد

 نر رت جزع : لزق رخت كلو « براك ني كلذ اكل اكل ةعصو لنت

 ديمي لاق . َكِلَذ وختو ٠ مرکو ٤ بّبَرض ٍلْجَرَ ُتْرَرَمَو : ًاَرْمَع ٌدْئَر َبَبْرَضَو « للحد

 ىلع نقم هتک ٠ « ٍلاَجَتْرأِب سيل : َلاَق ؟ اًلاَجِترآ َةمْللا لجترت : هَ آ ْتَلْقَف : يج ْنْبأ

 . مهمالك ْنِم اًدإَوْهَف , ْمهمالَك

 ! : هل تلف ٠ َدْيِدَجْلاَو ْمْيِدَقْلآ ُهَنْوُهَسُي ام َنْيَب ٍفالخلآ جَو ْنَع هرم یاسر

 ةو ةو ر ن راو نقش ا نیو نق و ایک لع ل تایل

 خيدرصلا عست ب الو ٠ كلو نم هنوف ام راد لع ةا ةَحاَصملا مست ل نك
 نم ُهَوُلِواَطُيَو « اَوُفاَض ُثْيَح نم َكِلَذ لك اوُعَسي نأ اُداَرَآ دَقَو « بدلو ةغّذلآ يف مهال

 ضال ْنَلَع ئِشْمي ناَسْنإ ي اَم رمألا اوف « ازرع ْثْيَح نم ُهْوْلاَتَيَو « اًوُوَصاَقَت ُثْيَح

 ل

 . اهب فاح انو لكلا مل ينج نِ فز از 00



 حن . . . وْيَمَدَق ةّكّرَحب اًهرّوخم ىلع ضْرألا ريدي ره هنأب كلذ وريف « ُرْوُدَت اَهَّنَأ ٌفرْعَيَو
eo yTلب : ولم ؛ ةي ةع لوقو ؛ ةييَج لال : دووم ؛ كيك تولسأ : لقت 21 2 م هس  

 7 ٠ e 25 2 ت , ا كي مه
 اًرج ملهَو ؛ باَرّصلأ نم أ عون لب : نولو ف ؛ أطخْلَأ ّنم هجو : لّوقنَو 0 د رصع

 0 ع. ا 2 ر 84

 با اًهِتاَوَحُأَو و اَلا احلا َنْحّللَأَو ةَكاَكَّدْلَأ َتْنَأ دجتفأ : هل تلف مث . . . اًبْحَسَو

 « ادم ٰيف َكَعَم انو ! ال : لاق ؟ نيرا هوش نإ حامي اتي ذأ اعدم ارث ذأ بَ

 مام لِ نأ اعف نم نذل 3 ُةيِبَرَع اَهِدِعاَوَف يف َةعَللا َّنأ « طقم ١ ْيِف ٰيتقيرْطَو

 مِدخَتَ « ةَصاَحْلاب َلزَتاََو ةَاَمَ املأ عفر نأ اهب ديرو « ٌةَحْبِحَص ةباتك بنك ُنخَنَف ٠ الاَقَم

 . ٍنْيَتهجْلأ َنِم بيرلا
 ٠ : ُهَناَوْنُع َلَمَج الاَفَم ۱۹۲۷ س رايأ /ْوُياَم ِرْهَش ِدَدَع يف َكِلَذ َدْعَبَرَشَمُ

 لوا ْنَم َناَسَو « مات يح منج ُةعْللا ١ : ةراَبهلا هب هدو ؛ ٍبِتلاَو ةت َةَمَجرَّتْلَأ
 هم 3

 اَهّدَح 39 اومن ال يكل ْمِهَتاَنَب ماَدفآ َنْوطبْرَي َنْيَذّلآ َشنيصلآ ُنَأَش ومثل نم همس هيما سس سم وهم 7 و اَهَعْنَم

 َوُه نحن هلو ام ُلُكَو ؛ ِيذْعَتَو هديت ْنِم دب الق اه اًهَوَسُم ومل ناك اَذِإ ْنِكِلَلَو < ؛ طل
 . - وے 2 ر 2 7 2م

 اهنساحَم ىلع َفَداَرَتََم « اَهبيِلاَسَأَو ةخللاب ملت نأ ةَهْوُسلَأ ُءاَقَنأَو ُبْيِذْهَتلَو دنقلا

 ْتَحَمْجَتْسأ 2 اذ حاملا َبياَعَمْلَأ هذه ْنِإَف ؛ اَهِحِباَقَمِ اًهَتتاَمَم َسمطَتَو ؛ اًهِياَعَمِ

 اًفّضَو اَهَل ئقبُت ال ىَّنَح اهنم ٌركنت لارت الف اهلاكشأب اًهَنَسِبَل اغلا نِ غل يف تغاسنأَ

 لابو هيف 7 9 َوْهَو . فئراَعَتلْأَو فاّصوألاب دَحُي ْيذّلَأ َوُه ُهَدْحَو ُنْسُحْلاَو ٠ ُفَرْعُ
  ُةَمَءاَلُمْلا ِتَمْعَصَو « ُدْوُدُحْلا ٍتطَلَتْخأَو , كْوضفْلأ هيف مَقَو ْنِإَف « هريدقتو هساّيق ٰيف وام a 1 م 0 ت ها ص نف
 كوت Aro مق و 2 كس ملقم ىلإ سن ل كك ا ا ور سمس
 ا أ نإ ا ی نإ ع

- 

 :4 ةبولفم ةي ٍفاَصْوَألا لك مب اَُدَجَوَو ٠ دعا هَل نووي أ اَذَح هَل َنْوُدُحَي
 و و هرس ء 46

 اَمُه وأ هلك ُمالَكْلا اًمهِيِف ِناَنَمِلَك (ُهبيْذْهَتَو هيوشتلا دنيقتف) ؛ ْتْرْلُقَم ٌلاَمَج وه ا

 باكضأ ىلع اتي نِ وكلا دعت اك كلذ لَا نیو ؛ بالا اهل ٍناَعاَرْسِل
 اإ الإ منم حا هينا ْنَلمُم « اَلَمَع ْمُهُدَمَأَو اَمْلِع مُهَربْكَأَو ةَطاَحِإ مهسا هال « ٍدِِدَجْلآ
 a ل َعَمْج : 5 2 ر

 ر

 َكِلَذ ىلإ ْمْوُنُعْلآ هد دَق عضال م نلت يلا ٍةِثَمْلآ يف ناك َعّشل نإ : 38



 1A0 يعفارلا قداص ىفطصم

 ةيمْلعْل ِصْئاَصَخْلأب مث « برع أ مجري ام لك يف عملا صاخب ديم ئال اًعْفَد

 ٍةَمَجرَتلَو ةباتكلل َرَدَصَت ْدَقَو ؛ ُهَيَدَألآ َنِناَعَمْلا ُلِمَتَْ ام ا ٌلمَبْحَت ال نيل ةَقيفَدلآ

 مَل َمَرَج الف ؛ ِقْرَّشلآ ف ةثداَحْلا م َءْوُلعْلا َنْوُوَرْقَي رسالا ادب ذم « ِرْصَمْلأ اله ب باش ُذُْم

 ْنّمِم مِهِباَرْضَأَو هديب ْيَِأَو متاح يب أَو وعم وتنمو ليلو ل ا

 ٌيِئاَسِكْلاَو هيَوَبْيس ةقبرط يف ايو ناك اَلَو « ُهْوُلَمَح اَم َنْرْدَوُيَو بَرَعْلا نَع نولي

 اهَسيفَأَو اَهِلَلعَو علا يف دوري نمم ْمِهِهاَبْشَأَو َيِديِيلاَو ٍسَنْخَألاَو ٍجاَجَّزلآَو
 ٍناَسلِب يِدَوُيَو ٍناَسِلِب لخت « ِبْرَعْلاَو ٍقْرّشلآ َّنْيَب رم زفت ا يول نك ؛ اًهّذاَوُشَو

 يف خيرات طريح َنْيَب ُكِباَسُيَو « ِةَمْئِدَقْل طاق ةَدْيِدَج أ اعمل ني قاري « هري

 ةَعَفْبَمْللَو « ِنْئِوْدَتلل ال ۾ لَو « طفيل ال لا ٍلاَمَْتْسإل ةا ُذُخأَيَو « هذلَهَو هذه

 ُهْنَع ُلُقْنَي يذلا َمساَوْل ہل لاح يف َّنِإَو ُمَجْرَتْبَر و ۽ ليتل ا ةَدِئاَقْللَو « ةاَماَبُملِل ال

 يتلا ةقيقدلا ةَكَلمْلا َكْلَي هَل َّنِإَو ُبْنْكَيَو ٠ ياَحلطْصُمَو تاجو وبنك ِئاَبدََو ئام

 َنْوُكَت ناو عدّ نأ نم ُب نكي ْمَلَف « اَهْرْيَعَو ُيِفَسْلَتْلاَو ةيينيطلاو ةيضايؤلا معلا هنت

 بكَ « اَهْيَلَع ْئَرَجَو اپ , ذأ ئه ةءارقلا ره طب ذك ٠ كلَ اهن او قرط ذأ
 رابأ /وئاَم رْهَش دع يف هر اعا ؛ 1102 ِهَنَسِل زومت /ُوُيِلْوُي رهش مَ ٍبطَْقُم ئف الاَقَم اف

 هَدِعاَف نأ َّمَم « ظِحاَجْلآ َماَمإلآ َةَّصاَخَو « ِءاَمّلُعْلا َرثكَأ هيف اوي رهو 1710 سل

 : هِلَمَع يف ةادألا مات يَأَرلَأ ْفِْيِصَح نْيَخْيَّشلآ الك نو « َةَقْوُرْعَم ْذِئَمْرَي نكت مل ظحاجلا

 ةَمِلَكْلا يف ظني هنأ رْؤتكُدلا يأَر ةَصالخَو ؛ ْعَدَي اَمَو ُذُحَأَي امف هي رينتاو خلا ڵا ُيِرَق

  eم لاَ ۰ ر 7 ألا ٌةَطْمّلل 7 1 31

 ضماَحْلاك : اَهيئرْعَتب يد دقن يلا ةو ٍتاَحَطْصُْل هي هامل َيِراَجُن نأ اتمر

 هم ا را جک ونحب لالا غلا. . كِيتيربَكْلاَو سؤ -؛ ربكْل

 ىس ْنَمَف : َلاَق . ِءاَيْميِكْلَأ ْوُسِراَد ُمَّلْعَي اَمَك داَرُمْلا ضماحلا بكرت ْىَلَع لذي اًضاَح



  A1ملقلا يخَو» «

 اًسأَر اَمُهْنِم لكل نل اًراَمح َسَرَمْلا ْيّمَسُي ْنَمَك ّيتئرْبكلا ضماَحْلاب َكيييِرْبَكْلا ضماَحْلآ

 . ايندو

 تلا ريق هرب يا ذأ لع هيلا اج م ل قتلا نفث ا

 بال لَ او رنه الأ یت م ا نات أَ سالي الآ َيِمْلِعْلا ظفَللَأ : َيِنْمَي)

 . ٌتاَلَكاَشُم ةءاكّصلأ ك أب نيام نيو اهب تا نأ دب لإ :ههعاكصب

 نيالا ياد ات يِ اك اما نالا لالا رب تش ال جالا یر تأ

 : یف رؤتكذلا لوم هع اَذلَهَو 2 ميشال ُمَهْنَألاَو لدل فح

 يول نِ درك ام لأب عباشلا نه نإ ازغلا ىتغملا يوب نأ نتا نح يف طرب
 1 ةَيبَصَعْل قل يف ِفاَرْسِإلَأَو ِةَعْلَكْلاَو

 رآه اه نإ كِل أ نأ لب أ ا ا الو « بيس نهر كلذ نإ مخی آو ٠ ريباك يف اهياحفإو ةيرجضألا اا ةيجات ني رزقا كح نف مهضنتب يملك كَ

 ويجب ُضَْنَيو دب مومي اضن ٍرؤتكذلآ عْيَصِل دج نأ اًنرِجْعُي الو عِضاَوْلاَو لال را نم
 اَذنَم َناَك ادق « ميف ْتطَلَخ َيمَجعَألا نم ْتّقَْش فتش اذا برعلا نإ سرا يلع وب لاق ذم

 ا لع ا لاب فيكَ ف ٠ يلضأ نم الإ دزكيال َوْمَو قاقيشالأ يف 01 ه2 ٤ ها م د قع ر مم ° نص
 م َةَمّللأ ن و o 0 هر و 2 ر هم

 « ٍضْيِفَتْسْمْل لاقم يف اَهَطَسَي يتلا ِهِدِعاَوَقِل رؤتكذلا ٍمِيِسْفَت نح ْيَبَجْعَأ دقو
 ظاقلالا ٍلاَدتبال ِةَمّللاَو ِةَغالَبْلا ِءاَمَلُع َدْنِع ٍفْرْدْمَمْل مْيِسْقّعل ىف اَدْيِدَج ابا ُهاَرَأل :

 ل

 . ندو ب ع ال الو ٌلذَتْيُمَو ت ٌبْيِرْع اَنَدْنِع قبي مذ ¢ اهتباَرغ

 ‹ اهَحْيِصَق ُدِجَي َوُهَو ةّيماَعْل دالا ف نس داسال َّنأ ٍدِعاَوَقْلا َكْلَت نم نأ دَ

 يف وأ عؤُيسألا ْيِف ةَرَم (راڌب ) ةَمِلَك يرْصمْلأ حالقلآ ُتْعَمْسَأ اَذِإ » : َكِلَذ يف لوفي

 يف ةماعلا ٍعل بيعت ةلواَحُم ن اياه « رم فْلأَو ِةَرم هم (يِواَقت) هَمِلَك حمس ٠ رسا



 AY يعفارلأ قداص ىفطصم

 و

 اَمْيف ْمُهاَنْيَراَجَف 2 ةَدئاَمْلِل ٌعْييْضَتَو ِتْفَوْلِل ةعاضإو ْثَبَعْل نم ٌبْرَض اهِلاَْمَأَو ِتاَمِلَكْل هذه

 يامي الأ لأ غب ءيت هس او دن ةلواجأ ثن امان. « مهل بخ

 نارق هلآ نو اهئاَريِم مهن لار الو « ئَحْصُْلآ ب ةّيَرَعْلا ّنِم ٍةَعِطَقْتُم ُرْيَغ اَنَتَصاَع َّنِإَف « اًمْيِظَع

 ْمهَدَرَو صفا | مجرم َلْياَسَو يه ِهذلَمَو ‹ مهند ِرْوُمَأ يف ء ِءاَملْعْلأ مالک ِثْيِدَحْلَأَو

 ّيقَي اَمَل اَهاِلْوَلَو « ٌةَمْوَحْحَمْل ُسْيِماَوَتلا ُهَلَعْفَت اَم ُلَعْفَت ُلِئاَسَوْلا ٠ هله لار الو ؛ وْبَلِ

 روتكذلا يال ني وه ةكيرنأ نِ لج بس عضب نِي رض ىلإ َءاَج َناَ قو

 ُْتْيَقَل هيَ اَمَلَو « ةَمْيِظَع ٌةَمْعِن هَل ْتَسَفَو « یراق َر ريت دل كيد لإ حرك اتل

 الو يفر ٠ اَهْنَع لاني اَهَدَع اكو « وخلو وعلل يف لاسم هيف حص ص ودب يف

 هار رق : ويم مق هَ ةَحاَصَق جلا حت : ُلاَقُب اًذاَمِل : ُلاَوْصَلأ ادله

 باب ْنِم ُرْعّشلآَو هح ةَحاَضْفْلاَو . يعش وهف ةراعش َرْعَش : لاب نأ ساقلا نكي ملأ ؟ ٌرِعاَش

 ؟ دحاو

 ص

2 

 دعا

 هللا خيرات يف قق ُهَِكلَو ٠ اَبَعَو اًوْهَل يلا رواق يف ناک ْنِإَو ُلاَوْسْلآ اَدنَمَو

 ودل َربَخْلا ُثيَهْنأ ينا ريَ « عضْوَمْلآ ادله يف ميل ع مالكا طل َّلَحَم الو « اهتسيفأو
 و

 ... وترا يف لا ناريل ين ةا ةو عض ادله كجا لإ : ُهَل ُتْلُقَو ٍفْوُّوَص

 . ٍضماَوَحْلأَو ِتاََراْغْلا ضَْبب ب اًناَيَحَأ ظاَملألآ أ َضْعَب لاَ َكِلَّذَك َتْنَأَو
 صعب

 ص

 ديف هنأ ىلع « يراقتلا راول لم يف ءار ةا اتو ق هل معا مك ل اذنه تل

 . ىر اَمُك وق هنَع ْعِفاَدُي + سارح اًدَهَو (مُهَل هبت اَمِف) : لوق مالكا

 2 11 ك0 م سةر 8 ص ںی س ٍِع . 20 8 2

 ئّوس نكت مل اًهْيف اَنلِمَعَو اًهاَنكَرْذَأ :يبلأ َةَيِوَمَّل ةه هذه نا يف ٌدَحَأ ْيِرََْي اَ
 و ے

 اج 0 « مهتعنلط ْيِف فْوُوَص َرْوْتكْذلآ ُنَن ِذاَذفَأ لاج لَمَعِل يعط وم

 م املي نا هَ لک اهل ءو ب « تفطتفملا » ناك « ارثأ ْمُهَرْظَأَو المع مه

 هَلَمَع كح وَ وي ناك هلأ وم إب ربا نف زل اك دک . ةَباَتكْلأ لكش يف َجَرَخ
 ب e“ 020 7 فشل تھ 0 و لايم 3 3 50 3

 ذإ « ةتقيرط ْيِل لصفو « بْعشل هلآ مَجْعُم ُهَنِإ : ويف َلاَقُي نأ حلصَي ةْعّلل أ يف مجم عضوي



 « ِملَقْلا يَحَو» 1۰۸۸

 ص 1 if م

 00 هرْمَأ ْنِم ٌدَحَ ٌفِرْعَي لَو ِنَمَر ْنِم هيف َّلَمَعْل ثحتفا يو بات ْيِف هملكأ ثنك

 ُتْدَجَو ْوَل ين ؛ ِلَمَعْلا اده يف تأ ضْمَآَو « َكِتقْيِرَطَو ْيِتقِْرَط نيب ْذُح : :] ل 8 هو
 م 2

N N 0 04 
 . ُلْهَسَوُه ٍلْهَس لك اَمَو « اًنيَش رأل اذهب ُتْلَدَع اَمَل اًاَرَق 0

 َكَْيو رنا كِل هَل متو ايل ركوة عرف نكد وَ اذنه تسي نا لع

 ىلإ ِءالَعْل نبأ ر ْرِرْمَع يبا ن نذل : نم َنْيِضاَمْل خايشألا نم هم أ ایف ناک 2 ِتاَوَدَألَأَو مرحلا

 دأ نم سزأ وه ذأ عيشي نأ نم يأ رتل لعل نالو + فص بؤ وشل

 نبأ أ ةت لاَ ام الع دَمَدَح سَو همه ل ٤ 58 لالا قاقشال تلا م

 هر

19 

8 

 ياو. تل وع لو کش دي راو كو ل٠ ج

 . اقول ناک امن هَ رم و

 مخ

 م وم
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 200 E الا

 هذه ٰيف هراثآ ن تو ِءْوُشُتلَ سوما يتيقحت يف ِهْيَلَع ُبلاَعلا ليمو هزييمَت فدو مع

 ناك ولو بالا اًذلَه نم ٤ ءاجب ات لكي اج َناَكو « ظاَقلالابة ةاََسْمْلأ ةَيوَتْعَمْل تاَقْوْلْخَمْلا

 . يِرْجَي ٍرطاَحْلآ َمَمَو « نك هب ِةَفيرَطلِلَو ٠ ُدِصْفَي يأَرلآ ىلإ هلل ؛ طح نم

 ةطيحلا قف الو قيمت ُنكذُي ال ذإ ؛ ٍلُهاَسَتلاَو حمس ىلإ جا اَت ٌباَب اًَذلَمَو

 فه ف ۽ بس صرفت آل مقر هي عت نية حيال الإ ند ت
 ساقي ساتي نأ ىلإ ِِعْوْرُتَو « عيف عضل ةَكَلَم ماكْسِتْسأ ىلع ٍةلالَذلآ ضْعَب ع ع ْنِم روتكذلآ

 + كس يالا ضب دارو ني ليلا كل بصي كلذ يف كي ذر كو دلع نب جوخ

 نإ : اَهْحِئراَت ْيِ هرم م لَم هجا همه ناو نيك١ اعا ةا اأو

 ْنَأ * ةسخأ الو ت تقدما اذنه ىٌ ال ُتْنَك ْذِإ « اَهطبترَأ ْمَل ْذِإ « َةَمِلَكْلا هذن تلم

 ٌتاِلاَقَم » : ْوظْنَأَو .اَّشاَب يِكَر دّمْحَأ َمْوُح ملأ هي ءَفْيِدَص وف نواحي ناك يذلا مبْمُحْلا ْنيِنَيْدْيَسْحَأ ) 01(

 . ٩} فاول ةايح » انبات ْنِم ؛ ةَلْوُحْنَم



 نأ ديرب يذل ٌيِباَرْعألا كلذ بْن هناك « ةلدألا يفلت باب ْنِم يف لاقي ام لك ّذَُعَأَو « الؤق Ts كم ع سترك I E هك كيك ee م مثقل
 رر م و

 كت دل ٠ نوط .٠ لآ وار لطم تب سال نف لعب

 ةَلاَلّدلآ ىف ُدْصَقْلآ ُهبَعْذَمَف « اًعْيِمَج ةَمّللَآ ْئِفَو ٍلاَمْلَأ يف ئام ٌلُجَر فوُدَص ُدْوْبُُدلَو

 ر يا و رش يک تا رص ذو ؛ قولا يف هَ قولا يف او

 و فني تولا هس ت ْتَخَس ْوَلَو َداَرَأ ْوَل اَمُهْئِسْحُي هنأ ىلع « هِئيِشْوَتَو رتل ربحت
 ری

 2 هن تاع یک نوت ٍنْوَكْل َةَعاَس ْيِف لَ ٍتاَعاَسلأ را نيم ا رد ر

 هَ . نيتي وأ ٍتْيَب يف اَمْوَي ٌيِدْوُراَبْلا ُنَْنُي ناک امك < ٍلَْللاَوِراَتلأ اَبرْفَع
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 هرم ام لك ىَلَ يعط ؛ هون وأ هَ تاكو ليهم يلام رڃ يف اتش ناَكو

 : oو  5 °° IETSم ا م fite 1 8 502 ذاتْسأل
 اتقيدص تررشأو « هنم ءايش تيجع « ورعش نم ؛« فطتقملا » ٍتادلجم يف ١

 ا ص - 2 لما رس 8 5 ر 2

 نسب يف ةيريلكنإلا نَع ُرْوُتْكُدلأ اَهَمَجْرَت يل ٍضاَفَرلآ ةَدْيِصَق َرْشَن َدْيِعُي نأ فوُوَص داف 2 4
 ٠ [براتملا سا تملأ ياكم تیب ت ل : لاو ١ ٰيفاَوَقلأ حّشْوُم سلس

 اسوس معلا ن ْيِفَو ادود محلا ىَلَع ْتَراَضَو ٌتَلاَصَف تلات زام

 ُتْرَكَمَف ؟ ؛ مهِئاَرَعش نم يدخن ِةَقبَط يأ يف « ورخش ْنِم تعرق نأ غب ُدومْكدلا ياسو

 . اريك اهل َكحَّضَق ! فوُوَص روتا ةف ف : هَل تل مال
 نل: رم يل لاق اًممَو « ِهِدْهَع رخآ ْيِف َريَغ ّىبَرَعْل رغشلا يف ذ ءار هَل تاکو

 ا م ا و ا را ا يار كي ذأ

 . فرغت مفي لوط حرش ىلع يوت يو فسد لع يه | ةريجْلأ مرهك امره تب

 طاَقْسإَي ٍلْوَقْلا ىلإ هُم رخآ يف هب هت اَهيلِإ ثأَمْوَأ ينل ٍدْصَقْلآ ُةَدِعاَف ْتَداَك ذو
 هرم هرز « وباَقْعَأ يف ٌرْظنَي نأ رتو و هلأ ًدَحأَق هل حَتَس اًرِطاَح َكِلَذ أَو « ب باَرْعإلآ

 ديرب يذلا

° 
 َدَرَو لاوس ْنَع ُهَبَتَك باَوَج َةَدْيِوْسَ د حص ناكر < ٠۹۲۷ كس رخآلا نوناك ياتي روس يِ

 ؟ َكِلَّذ نم ُةَدِئاَمْل اَمَو < 1 أَو َةءاَرقْل أ يف ْىَحْصُمْل هَل َْلِإ ٌعْوُجْولا ْنِكْمُب لَه

 ٍتاَكَرَح نم ةر ل ا یر وم اک هنأ هل هتل رت نع بولا آت



  CTملقا يحَو» «

 : 2ے
 ةدِئاَف ريَ نم ملكا يف وصفي يذلا تولا تُل مهْيَلَع اتغصَأ دق نكن برعم املك
 ج

 قتلا ع بالا عتب نإ مال لا و رم اهو اع زا نأ تقع كن هن

 ِداَسفَو ِتْوَّصلَأ مو وْشَحْلآ ني هم ةماعلا لأ الل ٠ يفك ر انوا نب زكي ا نج

 ةّيكّرلَأ مِسْفَت ٍلئاَمْشَو هبادآو رؤتكذلآ ٍلاَصَم يف ريك مالك ادله دنَب يرضخ ر
 روق نب مال ىلإ ُتْجَرَحَل ُلّصقَأ ُتْنَمَد ولو ٠ ةر 3 طل قالخألا ْيِف هعزنمو

 حم ۲ نم ّلِظ نف هناك اباد يل ره نا هئا َكِلَذ لك نم ىزا يلو ٠ ٍةَفِلَتْخُم
 رثلل
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 ۱4۱ يعفارلأ قداص ىفطصم یول کک

 نسال نم راد : نك ن ا رک لإ كلا لآ عَ « بات ب نأ اگلا ل لوڪ

 ر

 و

 | يصل مي لات م: قو ءداپ يعض ین داك

 ٌةاَمَسْمْلا ةَريْغَصلأ مهلا هذه اَهْلَوَأ يلا ت ملأ ٍقْيِرَط ْنِم ٌدِحاَو ناَسْنِإ عجز ْوَل هآ

 آو ! َنْرُيْظَم الو َدْوُدْحَم ال عم الب « ةر رخال » َةَمِلَك دج ُثْيَح اَهُرِخآَو ١ ةّيضْألا ةَركْلا

 اك ّيَحْل نع + مك ام اريك نحو اك يح هع تملا عملك أ اهطتنا وک

 كيد دفا ها همس ني دو نإ هنأ أَو تاما هَ بقال ي نمد نب

 َتْحْلآ َكِلَذ ٌحوْرَتْسَأَو « الالَجَو ةَ ةبيَم سلا رمي يذلا اقول َكِلَدَو « َبْيِجَمْلا تنّسلآ

 ىلإ ٍقْرْلْخَمْلا َنِمَو ٠ ِءاَمّسلآ ىلإ ضْرَألا َنِم ةيهنْملا تذل يقرطلا ُدَحَأ َرُه يذل

 ملا قرط : ٍقْوُلْخَمْلا ىلإ ٍقِلاَخْلا َنِمَو ٠ ضْرَألا ىلإ ِءاَمّسلآ نم ِةَنِدَْبُمْلاَو « لاخلا
 جاف لق ىلع حسمت داملا ءار نِ اد َنَكَو ُب ؛ ةئياسنإلا يرو « بألا قرط

 الب ابذ مق ىلإ يما بلل اذنه ُنمحأَو ٠ اًهْوَشَو انينَح ٌ رعشتسأو « رتو هلق

 مع
3 

 هاما

0 

 م
 تام هن

 جوت :وفوخت الو "سنن ات ؛ ربح اليانَعاَُباَعَو « عاد الب اراق ؛ ةعجر

 ُْتْيَمْلآ اهكرتي ْيِتَلآ ةَريِحْ يه ويلو « اوُجَوَح الو ازل امف ۽ مهن اؤلخت الوان

 ! ُتْوَمْلَآ ره امتار َفرْعَي امك جملا يَحْلِلُ يزعل

 0 د 3#

 يف نشل صف ديك ترت ی اكو ا يل ا تو گە إا ا محو س م همس وو 3 2

 0 « فطَتشمْلا )#( ١

 . سلب ال رظْمَمْلاب ٌحْيَش منو ةئاَدَحْلأ نع ٌةَياَتك )١(



 ؛ ةبلطلاك هجمت ال اهنا ريع ؛ ِءاَمَلعْلاك ةبجلا دب ُجْوُمَت ال ُهَِنَأَرَو ؛ ٌدجلا ٍةَمسي مسي هتك

 نري هدف امف ؛ كنم نسا َوُه ْنَمِل يعد : هل لاق قط ول ْمْحَض ٌدلَجُم هدب يف َناَكَ
 تق « ةئاشلا ىلإ ريع نف اكا لأ ال يآ رت يَ رقت « و ني الجم عفر
 اَدنَم ِمْيَلإ عَقْذاَق : َلاَق ؛ اًفنآ جَرَح : ْتْلُق - َدِلاَوْلَا ينعي ؟ ُحْبّشلأ َنْئَأ : لاق وِيَلَع

 غ لااا وو « بانل
 ريسْفَل زج وه ادق « َدَّلَجْمْلا ْتْحَنَفَو « اناج ُتْيَحَنْنَو ء تالا ْتْفَلْعَأ مث

 كا َراَعَتْسأ دق ناک ٠ يزال رق « ريل
 ص

 و و ةقَرطمْلأ عم م ٍفْرّصلأَو وخلا بات عض ٠ ئاتلا ٍةَسَردَم يف ورغلل اًداَتْسُأ

 ا ايش مَلْعَي ال هلاکو « عش يف ءس ث ْبَمْذَيَف « ٍمْودَقلَو

 ؛ يع لك يف ضرما يرن يَ ؛ رمزأل لَ نب قي لخت عبق ©
 ٍةَماَعْلَأ ّنِم اهييرقتو َو اَهِتَمَسْلَفَو ةّيمالْسإلا لباسم َنْوَتْعُي ةَّصاَخْلا ّنم اَمْوَق ُلْخاَدُي َناَكَ

 ليس ةّرْيس يف يقبل رون ١ : هبثك لوا م عضو ءال ضّْعَب ْنِم ةراشإيَو « ءاَمَهَّدَلأَو

 از زو ريف لأ ين خلا نو ىلع ع ال اذ كيو ٠١ نسا

 . هذ ْفَرْغُي ملو جَو ىَلَع ٍضْمَي مل ري ےل نْوُرَمْلَا نم ةينآلا ةَعْجَسلَ

 د 4 7

: 2 

 بجي برملا بيلا خرو ملال يما دله يف اص الرق لؤي نأ ديرب يِ ن
 َلبق نيش ٌيِرَضْحْلآ ناک امف و داَبع دمو تير ةّوق ةو را نا رند یا ورکو ت

25 

 اهِئاَمْسَأ يف َيِمْسَو ضرألا ىَلِإ ءاَمّسلآ ُهْنَدْهَأ يَذَلأ مْيظ أ َيِناَسْنإلآ مج َكِلَذِراَدَمِب َنَلَعَتي نأ
0-0 

 هك
2 ٌ

 ه

e ْتَناَك ئَرْبكْلاٍءِمْوَلُع راد کلکو < َنيرييَكلا ِتَجَرخأ امك موللا راد ةنجرخأ ذل دبع دمحم ١ ١ 
78 

 ص a ص ا

 هوكي ياد لج ن هدب ال ا سقت هوغو ةءارآو هلبامشو مامإلا اسأل قدح 1

 حم نم إب كلاما يرض رض َتْلكَأَي فيكم تاو « رْضَع لَك ْنِفُدَدَعْلا م ادبي يذلا دحاَرلآ

 ئّرت َكنَأَك ٌيِرَضُحْل َنِم َتْنَأ ْلَب < يسمن نيب اَم قر رف ىَلَع « ِهُدْبَع دّمَحُم ْخْيَّشلآ ْيِناَعَم نم

 . ِنَمْرلأ رهاظَم نم ِرهظَم ْيِفاًيِراَس َحْيشلآ
 ب Talî 7 orl 0008 ع ع 2 2 و ما ےس

 ت 2 75 2 هعم ضرراَعُيَو « يَأَّرلا ضع هلقاتُيَو « ويدان ئلإ
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 َدَقَتَف ٠ اًهِعْبَط ىلع ٍفاَرْشِإلا وأ اَهِحْيِحْضَت يف د ال عما 06 نأ سلا نفت
 ەر ع.
 جم ويو ىَلَع صرح دب نِ وه ؛ اهنف رارفتسالا ىلإ َلْيبَسلآ َدَجَوَو سفت ىلإ خب 8

 ر د برش حلم ؛ منا قتلو یورک ن تیک و

 ر ١ رو ٌدْيِدَج : مهلوَق ,E امس 0 اَذَم اًنِرْضَع ضو

 | ىلإ يَجاَحَو ٠ ةَريبَكْلا سفتلا َنِمِدِغاَرقَو ٍرْضَمْلأ ِءاَلَخ ْنِم الإ  ٌدِماَجَو حو « ٌنيِعْجَرَو
 يهر يلا نيد لا يک ارم کوو ب جرت ذأ و مت
 ةّوَصتُمْل َنْيَذّلاَو « ُةَرئاَّدلآ َنْوَكَت ن لإ ٍلْكَش

 4 نك هلنوخَتو ةرخس اذار ۰ رضب

 َنْوعْيطَتْسَي . . اًدْيِدَجَتَو و الالصو اقَرْتَو اًشْيط « ٌّنَحْلآ ِةَدَئاَعُم ْنَعَو ءويْضراَعُمَو هِدْقَت

 ام اَوَلكَمَتيَو ‹ ديف نحت اًمْيِف رسل اوتو ؛ هَل اتاما ام اوكرذُي

 . ِهِرْصَع تلخ ْيِف لب ِهِرْضَع

x e ap 
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 وفرص « ٍلوُصألا يفتك فاك « يعمل ِاَضَقلا ةسَرذم ىلإ ْيِرَصْحلا نتن
 موق لْوصألا ُةَدَياَسَأَو < « ملل ادله ُباَتِك ال ململ اده يف تا َوُهَف « َبَراَقَو 5

 ولجاس يف بعدي لآ رخل تريلا فال بَل لْثم ْمُهْنِم تنا ْوَلَو « َنْوُرَحآ

 انَقْيِدَص اهم ناک ذمو َة ةَءاَمَج َّنَأ َكِلَذ ىلع ٌيِرَضْْلا َتَعَ ذو « ضْزألا ٍلْوُط ُفْضِ

 يف ةضْهَن عاَدْبِإ ىلع اَوُعَمَتْجَأ ؛ اَمُهْدْيَغَو ٠ ُيِدْهَمْل ْحْيّشلَأَو ؛ فص نفح مْوُح ملأ
 لما 0 و م معرس لے ه6 لا 2 .٠ وم

 كلذب يِنَرَبَخَأ « لؤصألل ٌيرضخلا ْعَرْفَو « بدألا ةّصحب ْمُهْنِم ةلالث َبْهَذَق < فيلأتلا

 ر

 انَقْيِدَّص ٍةَميِدَقْلا ةيرضِمْلآ ِةَمماَجْلا ْىَلَع َنْوُمِئاَقْلا راح اَمَل َمُث ؛ هلآ ةمحر كب نفح
 مهنا ٍةَمألآ نف ُدْبَسْل َراَط < . اًهْيِف ٌيِمالْسِإلَأ خیرا سرد داَدي يجزوُج عذرا ةماعلا

 هَِماَجْلا ٍتّرطضآَف « ٌءْيَش مده نأ لبق مْدَهْلا ئَئْغَمِب سالا َرَعَشَو . . . ةَلبِئَقْلآ اوُراَْخآ
 ْيِن اَهَعَمَج ْيِتَلآ هَسْوُرُد ىلا « ٌيِرضْحْلآ داسال لإ سْرّدلآ نف تدمع يشم ْنَأ نإ

 1 1 ع

 ْتَقْقُو دق نوكأ نأ وجا :  باكل اًذنَه ٍةَمَّدَقُم يف َلاَقَو « ةيمالسإلا ممل خیرات » هبات
 ت ر ےس 2



 ؛ ملقا يو » 146

 اعر و وَمن « وبتك نم يبرأ خالا ة ةَداَفِتْسأ ةَيْوْعَص يهر « یر وع ر يال

 او رشا هنو يرو رقي اب قرط كب ی یک ف رعخ ا ر

 . هبات نِ َربْمَأ أ خيرالآ نِ ربك وُ نأ اإ زدم ملك نق « ر

 دَر ناکو < نسخ ةلط رؤتك لإ « ٌيِلِهاَجْل رعشلآ » باّتك ىلع ِةَيِضاَمْلآ ِةَنَسلآ يف ٌدَرَو
 اَذَه مهذاتسُأ َلْعَج دارا أك ١ هذا داسا هال « ةعِماَجْلا بلع وب ٌرِضاَحُم نأ َاَرَأ اباطخ ساو ماس ا 0 يناس # 2 م و تک صا
 يأ ملَع الو ؛ ٍضَرَمْل ادم ىلإ تط اهّلَعَلو « َداَرَأ ام ةعِماَجْلأ يلع ْتَبََو ٠ ْمُهَمَم ايمل

 . باَتكْلا ين اليَدٍلْعَجَو ِلاَقَم ٍقاَحْلِتْسأ يف ْيِنَمَّلَك "”هلط رؤتكدلأ ىلع يدر عبط ٰيف ثغَرش

31 

 ن
٤ 
 ا

0 

 3 ا 3 فر م ر oF ا
 رْيداَقَم ئف ناك اَم ُهْنم َىَفْنَي نأ هتل دَقَو « اًهَتْوُد وأ َةَحْفَص َنْيِسْمَح وخ يف مزي هارد

 رر ر رھ م سوود n أ 80 | رر 2
 َرَواَجَو يباتك مَسْنَأ مث « ! لباتق هلك » : لاقف < داَنَقْلا ِنْرَو ْيِف َوُه اَم ْىَلَع َرِصَمْقَيَو ٍصاَصّرل

 1 قدح هِفْعض ْنِم برق يف هَعبطَوِهْيف دارو هدر وه مسوق ؛ فضل ىلإهرادقم

 ُهَتمْلَأ لب ٠ هلأ ا لاقي بال ات «٠ نيل بم ١ ةؤهتلا هتك ت |

2 
5-5 

 ی یاری نإ ا ا از فها ينبخَأ ٠ « يرضمللا بألا » تات وَ

 ٌنِنْعَم هنأ نِتَدَح دقو « ْيِل قي لو د هندو ؛ باتكلآ ت ةّيِرَضْحْل
 ر

 هص ي < ع

 ٌيِزاَجِحْل بألا نع ريل ْبدَألَأ اهب ُراَتْمَي يلا قور أ عاَمْجيْسِب ةَياتعلا دشا

 2 ةينْوَلْوْطلأ ةَلْوَّدلَأ م يم ًءاَيْشَأ كلذ نم َباَصُأ ُهَّنَأَو 5 يتلو ٌيَقاَرِعْلاَو ٌيِماَسلَأَو

 انَقْيِدَص َّنِإ ىح « باتل اده َرْبَخ مكي َناَكَو ؛ بدأ اًَذنَه : ايف َلْوُقَت ْنَأ َرْضِمِل یي

 الصف َبَْْي نأ هيلع حرف ٠٠ ٍقْرَشلا ٍبّكْوَك » ةَدِرَج بِحاَص ضَوَع كب ظفاَح ًداَتسأل
 2 َتِلَذ دعب هيَ هٿ 3 كي ْيِقْوَش ٍمِنِرْكَت ةَلْفَح باتكل ُهُدَقْمَي ْمهبمَأَو َنْيِيِرْصِمْلا ءاَرَعُسلَأ يف يف

 . ! ِهْوُجُو نَسْحَأ ىَلَع دْئاَس تخبل نإ : ُحِبّشلآ هَل َلاَقَ

e2 ك  

 « ةَيِفاَّصلا ِمِحْوُر ةكشأ ههْجَو ف نأ ْتْنْكَو ٠ ِ هيو ناقل حرفي ٌيِرَضْحْلا ناك
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irs eu wif <o I oro OES٠ امك ج  osيسْفَن يف هب ئرأ تنك امك « َدْلَجُمْلا ٰيناطغآ ْيَذَلآ َحْيّشلآ َكِلَذ هسْفَن يف ِْب يري ناك لعل  

 « ِهِرْذَص ٍةَعَس ىلإ حلا يف َكِلَذ عجزم نأ ىلع ! هم َدَلَجُمْلا َذَحَأ يِ دملا كلذ

 رواج الو ء د ُدْمْحَي الو دقت ٌدقْحَي الف ؛ وِفاَّضْنَِو هيدا ٌوُمُسَو « معاذ ةطْسَبَو «ويأر ٍةَحْسْفَو

 « ٍفَطَتَقُمْلا » ُءاَّف َفَرَع ْدَقَو ؛ م 9 ريخُ الام يد او « رق نڪ کاو بالو + رد

 « درحم ن ميجا دبع اسأل اََقْيِدَص ُهَدَقَت َنْيِح امرأ وأ هذه وقالخآ ْنِم التم

 . ِةَرخَص ِدْوُمْلُجَك هَل ُلَقلََتي َحاَرَو < « نِاَعألا دهم م ١ هبات ْنِم لوألا َءْرْجْلا َلَواَنَتَو
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 ما سد همر و مس ل, عرش وجرص . لا لكس كل رر و يح
 هم فصتْنأو ذبهجلا ذاتسألاب ةتعنو ء « فطتْقُمْلا » ئف ِهْيَلَع َّدَرَو هب َيِنَعَو خيل هَعسّوَف

 َِمَسَْكَو ٌيِالْسإلا ٍعِّْتلا ةَمكِح يف اباي عصي نأ هرم دلَع تخرق دقو . اَعَم ُهَفَصْنَأَو

 يف هبات عضو ىلإ هن اًذنَه َّنِكالَو نِ ربا لمعلا نأ يننَي « هَ شم ١ : ل َلاَقَق

 . « ّيِمالْسإلا عْيِرْمَتلا خيرات »

 ىلإ هدْهَأ ل ء 1911 ِةَنَس ن يف « برَمْلا بادآ خيرات » نب لوألا َْْجْلا ث ْرَدْصَأ اّمَلَو

 ُمِيِدْقَت ناف (سّيَوك اًدج) : َلاَقَف ييف أر ُهَمْلَأَسَو * يقل مث ارو ةارتشآف ٠ خلا

 هيلوخإ ضب ناک نيج ىلع ادله لزق رهو ۽ َرَعَآ اًظِنرْفَت (سّيَوُك)و ٠ اًظْيرْفَت (ادج)

 يف نكرم مضغ يملك نيج لَو هع بج امو باتل اذه اع ٹر لَكَ حل
 و9 2ص 8 2 ه5 مج 31 0e 4 گے

 . ةَدِئاَق الب قاش ٌلَمَع- ْمَعَر نال « هم ْيِدَي ضْفَنَو ِلَمَعْلا ادله كرت

 ُتْسَلَج ْنَأ َدْعَبَف ؛ ةيضاَملأ سلا يف ٍفراَعَمل َِراَرو يف يِرَصْحْأ َ تسأل ثري دقو

 نأ ىلإ ذنب نيت مل هع + سزا يف وب يب لَو يأ ةينا هرم ضن ِهيِذاَج ىلإ
 ٠+5 نتن ي نیا ن٠ ٠ كك ايدك + ري مكي رع ۰ تن

 ىلإ لَن : يل لاو ؛ يِذَأ الون ْنِم ِةَمِلَكْلا هذلهب ُهَسْفَن يَا عني ناک

 الفات رم ةططخملا وُ ل أل ؛ عسل ذأ فلو: اا تاس ت ع نبع
 هيِرتْعي الو : لاق « ٍمِئِرَكْلا ِآْرْْلا نم ِءاَرْجَأ ةع
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 ْئرْدَي ال ت
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  3 Caا
 اما

 إ٠ ل : َلاَقَو ؛ ةوالثلا ذهب هِرْدَص ةضاَيِر ْنِم َداَتْعأ اَمِل « ِضاَرْمَأ ْنِم ٌضَرَم الَو ُدْرَبْلآ



 « مّلَقْلا حو 1۰41

 َناَك دََم ةَلْمُجلأبَو ؛ بَقْلأ ْىَلَع اًرْمَع ئَرْكّذلل َّنِإَف « دَحْلأ ادله َدْنِع كسْمتلَو
 وار يا 7 وَ a مور

 ‹ نئتقبطلا تلي ٌكِيَلْوَأَو ِءالُؤه ْنم رهف ؛ ِءاَمْلُعْلَاَك اًبتاکَو « باتکلاک اًملاَع هللآ هّمَحَر

 رج لمع نتف  ئَدخإ يف هَل « َرَهَظَو ريم َكِلَذِبَو ؛ نيم نن لزم ُهدْحَو وَ
 ل ناک ىح ج ر نإ تیک هع نبذة »قطط لم يأس ار ذل

2 

 لب « باتكلا و وأ ةفْيِحّصلأ ٌدَح دنع فق ا فسم” ء ئَرخألآ ةهجلأ نف وهو « ضن

 ف رغب ذأ نع ريكي لک یب فوصتيو جرب نع اک نسي لال ل ُمظَنيف اَنْحَب امی

 لَو « مْيِدَقْلأِب الإ اَدْيِدَج ُحْيّشلأ ني ْمَل ٠ اًدحاَو اَقاَلْطِإ اَمُهَقِلظُيَو ِدْيِضاَم ىلإ ٌرِضاَحْلآ

 2 اًمِهِدَحَأ َنْرَو ُمِيَقُن الو < اَنْرِص اَدِيِدَج اَلَو اًضَْم امي ُفِرمَن ال اف ؛ ٍدِندَجْأَب الإ امي

 لب < َُءاَرَو اك اًعَقْنُم اًيَح جت ْنَل َتْنَأَو ؛ ايس هس اًمهب اَّنْدَرَأ أ اَذإ رکا َنِم ٍنْرَوب ال
 هاربا اَمُه « جاو لأ ال ميقا نم ِنَْلْصَأ ىلإ ٍديِدَج يح لَك ٿڌي ةَميبَطلآ َرَت تن يبث

 َتْنَراَج ولف : فيو ؛ ةدج لَ دك إو يف اد امو « ب امنوا

 ِدِناَكْرَأ نم نكر هنآ دق . . . ميدل َبَهْذَمْلا ن : تلْقَل ةَرْوُهْسَمْلا ةّيرْصَعْلآ هَقاَحَسلآ
 ْنَأ اولن ةَعاَمَج ْنم رت ر هک نار نيات وذ کلو « ام نب ب اگ مق 7

 ١ ِهِرْمَأ ْنِم م اُعَرمَو مهب ةرعَمْجَأَو كلَ ىلع اؤ 4 ٌمْيِدَق هلال ِءاَمّسلآ ْيِف اَمْجَن اًوُؤَفطُي

 ىلإ لمحت يتلا ِتاَّخْضمْلَاَو ِتاَبَرَعْلا ن ول تق راع دنت للم مھ يأ

 . مُجَتلأ ىّلَع امص رحبأ ةعضب ِءاَمّسلآ

  Rmد 0
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 لال سا یی یکی

 مالك نم اًهْبف َنْوُدْلَخ نبأ لاق يآ ةعَبرألَآ ِنْيِواَوَدلآ نم َةَبْيَتُق نال ٠ بتاكل ُبَدَأ ١
 ناكاو ٌنَمْلا اذنه لوْ أ نأ متل يسلام يف امْوْيُش نم انْعِيَسَو : بدلا ٍمْلِع ٌدَح لَ

 ُباَتِكَو « دّريملل « ٍلماَكْلا ١ باتو ٠ ةف نبال « ٍبِتاَكْلا ُبدَأ » َيِهَو : َنْيِواَوَد ٌةََبْرَأ

 ئّوس امو ؛ ٌيداَدْعَبلأ َيِلاَقل ٌنِلَع يِبَأِل « ٍرِداَوتل ١ ُباَتِكَو < ظحاَجْلِل « نبأ ِناَيَبْلَأ »

 . « اَهْنَع ٌعْوُرُفَو اهل مف ةعَْرألا هذه
 هار ٠ مق ِيَمَرل ُحْلْصَت ْثَناَك هذلَم ِنْوُدْلَح نبأ َةَمِلَك نأ اًنِرْصَع ُءاَبمَأ وطب َدَقَو

 : اًهِيِف َنْوَلْوَمَي هب يآ العلا هذ لوس ىلإ وتبع ةن بط نف ولت نع رک لع جرت

 ويش ن موتو العلا نبأ ورع يأ ذأ ةي يأ ذأ يمل ىلإ الف نع نال تتح

 ؛ افرام نم قت الو ايالا نِ دعت ال اادآ ف مِنَ د ال اهل « ةا ِةَلَقَتَو ةَياَوَرل

 ىلإ ُلِسْرَتْسَي ْنَم و ... ُهَمْلِع ايس يل ةييرؤألا ءارآلاب مُهْنِم رر ْنَم ُبَهْذيُداَكَي لَ

 ّنِم ٌتاَوْمَأ يه اَهِتَْئِرَط ْيِف ْئَرَج اَمَو بْتكْلا كلِ نأ ئَلإ . . . ُهَبَمْدَم يمسي يذلا ٠ ٍدِيِلَْتل

 اكي رتكأ لالا نم اهيو اتي نكي نأ بِ هنأ ‹ ٍقاَرؤألا َنِم روب يهو « بتلا

 ْىَتْوَمْلا ثْعَبَك َنْوَكَي نا ت ُكشْوُي يخلو اهْنِم باَتكْلا تحب أَو « نمر نم اواني

 . . اذل باَرَخ ْىَلَع ةَمالَع

 َرّوَحُم يه اًينُدلآ تناك اڏٳ ٌحَيِحَص َوُهَف « ايدل أ ٍباَرَخ لَ َةَماَلَع َكِلّذ َنْرُكَي نأ اا

 يمول لإ حصو م اهسخأ ا بلآ كَ اَمَأَو « الوله اتياحضأ لا نم . ةَدْيِرَج
 نول نبأ ةَمَدَقم قم يف َلْوَقْل كلذ 9 َتَبْنَأ َوُه َرَدَقْل ناكر « َةَّصاَخ بانک أ اًذنَم

 ةؤابدأ عفو يذلا رضا اَذلَه يف ةقيِطلا َلَع تعيق ام ةنم جرس ٠ اي هّصتب يني

(ik)ددع « ٍفطَمُْمْلا يف ْتَرْشْن] . ةف نبال « ٍبِتاَكْلا بدأ » ىَلَع ُيِتِِلاَوَجْلا كةم ةَمٌدَقُم تيك  

 . [15-15 : تاحفصلا « ۱۹۳۱ زومت /ويلوي



 ململ يو ۱۹۸ ١

“K1 o °رر ٣ وو م و 7 م سك ور  

 رقتست ال قْفَأَو ةباتكلا بهاذَم نم ضيرع برطضّمَو بألا نون نم لوط ستم

 ممألا بادآ خش ينال نِ ةلؤاَحْلا هامل هذَم نق . . . سلاو زا ا
 اتصئاصخ ديف ُبَهْذَت اًقْحَم اًنْفَحْمَتَو اياد ٌُسِمْطَت ُداَكَت اَهَنِكَلَو ٠ ةَكْيِرْمَأَو ةا يف

 رم تب نمرو « اتاعا اف دينو ٠ جفرا نياضوأ نع كيو ٠ ام

 جراب زيجات ني دزدخَلا يالا امي ية أ ام تسل ناك ىح « ةو ةأ رُک نن
 تبان رثكأ يلب َكِلَذ ْنِمَو « باَدآلآب يحن ْنِمَو مولعلاب ي ةيحاَت نمو تافصلأب ةيحات ْنِمَو و ا 2

 ف ييز ذك ست نم ميو هل ادل أَ يصل و أ َيِبَرَعْلا بدلا ِنَع ٍفاَرِحْنالأب

 ْىَلَعَأ ْيِرْدَي ل ُدلَقُْمَل أ مُهْنِمَو < ديك َعِلُس هدف يف هناك م 0 تق حو هسرهل دلقع
  oأ م 0

 ٍدْضَقِ هجن الو ٍبَهْذَم نم ُءْيَِيَو ٍبَمْذَم يف ُبَهْذَي ريالا ْمُهْنِمَو ؟ رج مآ وه ِڍضق «

 (”بْوُركملأك» ِِفْعْضَو ِهَتَراَفَح ْيِف ُبَبَّسِلََو ؛اًذنَم ْيِف ٍبّبّسل ىلإ ٌدَحَأ هبت اَمَلقَر

 َبْئاَضَمَو اًناَرْأَو اَْوَمَو امالا اًعاَجْوَأ تبنت « تبنت ىتم دو ی نأ ل باک وذ
 هَ

- 

 ا
 اَهَعْمَجَو ةَمّللأ ٍةَساَرد ر ُةَمِئاَقْلا ٌةَّضْحَمْل ر e َكْلَت اا ١ - ١

 نيكْمَت ىلإ َكِلَدب ةيداملأَو ٠ ايف ِناَسَللأ حِراَطَمَو اَهِفنِراَصَتَو اَهِلَلِع ِناََبو اًهفيْطَتَ ع
 نه ُنْوُكَتو اهب امي دزی دل اَهعنوطَتو َِمّنلآ ذل راَرْسَأ ْنِم شالا بدلا
 لا نتا هو مداره اک یک ريت نخيل فة ل
 َنْيَبَو اهني َةَمَءالْمْل َنخَُو اهن دعب ذأ اقل اكو اربع نم ال ذَا ایام فاو ا
 يف ُِبَرَعْل ثَدألآ ْوْمْنَيَف < ضْعَب نم ضع اناببَو اًدحاَو اًجْسَن َكِلْذ َلَعْجَيَو ئَرْخألا باّدآلأ

 e ل هكر 0 ص ers إ َنِيَلَو اهِتحيَطَو اًهِرصْنُمِل اَهَلْوَح ام ٤ :م حا : حلا ٌةَرَجَّسلَأ ْوُمْنَت امك هعْيِنَص



 4۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 ةَقِيِرَط ىَلَع امها ْنِم نص اَمَو قلا ر رو

 ليلا هولا يف طبت كيد ي ٍءاَضْقيْسالَاَو ٍدهاَوَّشلأ رش ربَخْلاَو هَل ّنِم عْمَجْل

 يف دّنَح نَلَع َفَرُْي نأ غني ُلَمَع َكِلَذ لَك ٠ خا ن نانا ارا رخل
 ُدَعْبَأ َوُه لب « ةَملَكْلأ هذلهل ٌيِفَسْلَفْلا َْئْعَمْلا نم ُمَهْفِي اَمَك اَبدَأ ّنِيَل وهف « ادله اَنيَمَز

 َنْيَب يذلا فيل املأ ا لإ بدلا وذل نم باك يف دج ال كإف ؛ تمم الم نع ِءايَْألا

 اکو . .. ةع يف ةتزيخلا مَا اهني كرن ر ذج الك ثلؤفلا اكأ ٠ كي

 ّلَمْعَيل لب ه ءرصَع يف َلَمَْل انب مكهنأَكو « تمض وام حُر ب نان ځور هيف ن م

 ؟ ْلَوْمْلَأ َنْيَأ ْنكلَلَو فيل ةف ٠ ةع 2 ةياسنإ هج باتكلا يف أكو ون ُةْرطَع

 ؟ يفيق نبأ نبأ ْنكَِلَو ةبُق نبأ باك الهو
 4 ەم ا

 يف بألا ْمْسَر َوُه َكِلَذَف ؛ اَبَدَأ بتكلا هذه مهيمست ف َتَوْمّدَقَتْمْلا اطْخَأ اَمَو

 يف َمْوَيْلأ نُ ْوُؤطْحُمْلا نحت ت الف 5 نحن انرصع َ يف لقتنأ دف مسل اذنه نأ ريع . مهرصع

 ۲١×8 "7سيربسكإلا : ةيداَبْلا يف َلَمَجْلا ْيّمَسُن اَنْبَعَذ ْوَل امك « ةّيِمْسَتلآ هذلم

 : Pullman ' "نالو ؛ ةَبَوَع : َجَدْوَهْلَو

 حاد رصَع ٌُراَرْكَ هناك رطبا راّصقل ٌيِبَرَعْلا ُبَدألآ رهط ةَيِمْسّتلا يف أطَخلأ ادم نم
 2 علقو ل هاشم ر و 2 207 2 e 5 ر م نک

 هناك ُبتكلا هذه ْتَراَصَو « مُدَقَتُمْلآ َنِم . الإ ذأ مك رأت دا نإ « نمل ِدادينأ ىلع

 َنْوُكَي نَا الإ ْىَتأَي رضعل يغب ال . رخذلا ىلع ةَ ةينجْا يار نم دوا اهيأنج يف

 دنع ِْيَلَع ٌءْيِجَي الف هود مٿ اَلَسَع كَل ئَمَسُي : ٌّلَسْلاَك ةيح املأ هذه یف بتلا هذلَه

25 

 ْعَْجْل اَذئَهَو ؛ اَهعْيَبَو ٍقِلاَوَجْلأ ٍلَمَع ء ىلإ ماَمإلَ اله بسن ذقو ٤ َقاَوجِل ااش ٌعْمَج : َقيِلاَوَجْلا )١(

 طاق ُهَلْئِمَو ؛ منَتلآِب منجل (ميجْل ةضب) ٌقِلاَوُج ُدَرْفُمْلاَم . ٌةَكَرحْلا الإ هدحاَو نيبو هت سَ

 1 . مَعَ راو « َليِاَدْعَو « لحالك : اوضح

 . ماَسُي . عيرسلا راطقلا : ظفللا اذه نم ةداع دوصقملاو ٠ عيرسلا : 851565 سيربسكإلا (؟)

 يذلا وهو (۱۸۹۷ - ۱۳ ۱) George Mortimer 2اناا:038 يكريمألا يعانصلا ىلإ ةبسن ناملوب ةبرع (۳)

 . ماَسُي . ماعطو لابقتساو ةمانم نم ةيهافرلا تابرع ىلع همسا قلطيو «تاراطقلا يف ةمانملل ةبرعل وأ ممص



rimh o 2 oo 27 ري 2  el oeم.م  oيعم  “rlةجاَحلا ْئِفَو هتعيبط ْئِفَو هتدئاف ئِفَو هسفن ئف وه اًمكف مآ ء هل رور يذلا مسالا الإ  
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 « اَبَمَأ نول تحض اَمّنِ تالؤفلا كلي نأ عيا مضر اتعب نيل ةقيتحلا
 ايتو اَهفِقْنَتَو سْفَتلآ بدأ ئَتْعَم نم ْلَب ٠ « يسلق هِلَمَجَوْنَكَو ٍرْكِفْلا بدأ ئتنَم ني ال
 اَهُوَرْقَي اَم ْىَّتَح « بالا اَذنَه ْيِف ٍةَمَكْحُم ٍلْوُص أ ىلع ةَمِياَق ةو بيرت بنك يه ٠ اهيَماَقإَو
 ىلع ْتَينُب كلذ ِلْجَأ ْنِمَو « اهيل ٍلْيَمْلآَو ة ةَيبَرَعْلا ئَوَه ْيِف وأ اي برع اًهْنِم جرح الإ ٌيِمَجْعَأ

 بیج لاسي اًسْيصف بارع باّتكْلآ نم ٌبحاَصُي امنا ٌرْصَبَتِمْل ٌىِراَعْل لجن عاص

 « اَنْيَْلَتَو اَعاَمَس ةيدابلا ی اَمُك ٌةَءاَرَقَو اًحُفَصَت باكل جوخ : ُهَُدِشْرَُ و هيدي

 اهيبحَمَو سذكلا وه نم ٍةجَودُم ةَجَذَم يف بيرغ لإ حَ دسم ْدَتْسُم َكِلَذ لَك يف ٌیراَمْلَأَو

 اتا يالا در ي يل بل د ب و اي لوطا وي شت
 . اهِِف ْتَلّصُم نيل ةيسفكلآ ملاََمْلاَو اهل تَعِضُو نيل ٍدِهاَوَشلآَواََِلَع ترْيدَأ لأ

 ت يق « ِةَلمُجْلآ يف فلي ال ٍدجاَو سَ ىلع اهلك هي يتلا ويم تاج ان عل
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 ا

 ِصَقَللأَو ةدايزلأب ُتَراَمَ اَمَّنِإَو ‹ ٌصِيِحْمَتَو ٌقْيَقْحَتَو ْعْمَجَو ةكِبَرَعَو ٌةَعْلَو ٌراَعْشَأَو خا

 وا فال نشوم نوف تر يق رهو ياو ينكر زا تينا

 بتنك لم ْتَناَك ْذِإ « اًهراَبْخ أو ايام لِي َرْغَج بسك هذه نأ َكْيَلِ ُلّيَحُيَل تح

 الإ اَهَرْيَغ ُقْلْخَي الو اَهُمِلاَحَم ريغ ل یک َْلَع اَهَّلُك ةَقباَطَتُم : ةّيفاَرْعُجْل
 نات هتان خل

 يمل بدلا ىلع َنْوُلْفَطَيِمْلا ُبَجْعَي امك ِبَجْعُت مل هاب ْيذ آ اده تربت اَذِإَو

 هيج ماو اهي رتألا رجا موقع الصنم يلوا امن اذ ْنَأ نم هيف َنوطَبَخَتْمْلاَو

 نارا وب لرب يذلا نامل ادعم ةطاّيحل لما ن ذ هلأ دنع ََلْمْلآ اهب َنْوُديِرُي اَمنأ َنْوُرّرَُي

 آلا الو بح ءال لإ امالا دوت اك مودزق ىلإ يلا وَ يدان ُهِيرَكْل
 ص

 . هَل م يش َكِلَذ نم عضو امل

 ظفح ْىَلَع اَهرْيِدُي ُهاََأَو ؛ علل هله ٍراَوْطَأ "1 ْيِف ّيهلإلأ ٌلِماَعْلَأ اًمئاَد د ُحَمَلتأ أَو
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 ‹ عْضَوْلا َكِلَذ َْلَع بكل كلِ ءْيِجَم ورث ْنِم یَا ‹ ئَرْبُكْل اهُنَرِجْعُم وه يذلا نارمل



 ١١ يعفارلآ قداص ىفطصم

 عْمَجْلأ يف ٍلْيج َدْعَب اليج ٍظاَمْحْلاَو ِءاَمَلْعْلاَو ةاَوُرلَأ َنِم ةعساَوْلا ٍلْوْقُعْلا كلَ ُريِخْسَتَو

 نا ومرت وقعا قلي نك يال سل الو ع الو را ياو لا

 ٤ طِيِلْخّتلا ٍلْهَأ ْنِم اتباحضصآ ِزاَرِط ْنِم َنْوُدّدَجُم م ْمهِئف ناک هنأ ولف ٠ « اًهِتَمْكح ىلإ اَنأَمَْأ

 ركنا یَا 0 يَأَّرلأَو ٍرْيِصَقْل رطّتلَأ یر امك ُهَنْوَلَوَتَي نسل اذه ْمُهَل كر

 نصبح اسأل ِةَلداَجيُمَو مهول َْلَع ٍمْلعْلاَو سجال َْلَع ٍلْوَفْلآَو ةَمْمَصْمْل يربك
 لمع لع | 9 لجأ

 حسم م لک ر « ٍضْمَب هْجَو ْمُهَضْعَ تضل نذإ . . . َصْيَب ذاتسألل

 ا

 ةاَناَعُمْلاَو ِرْبَصلِل هيف ف ُنَكَمُت اَهَنَأ « ةّيبَرعْلا ةي هي ةَيبَت يف ُبَتْكْلا َكلَت ائر اق ْىَلَع هدر امم

 اذنه ُءاََدَأ اَهَدَقَف يَا ' تاتا يهد « حلقا نف نودا بعبلا نو يختل

 ّلقثو « ةئيبرَعْل يف اوُرطنَي نأ يبلع َاَطَو « نوقف لَو ني ال اوځبضأق « ِمْزل

 تمت ج ٌيِبَرَعْلا بؤُلْسألآ َكِلَدبَو راًفسألا كلت يف اؤّبرت دَق ولو ؛ ابنك اوطبتي نأ ْمِهْيَلَع

 هفغض نف مهو مهم ةركتُ نأ سَم ام َنْيبو اَهَلَرَجَو اھ ا

 م سي اوو رس

EOSزنكي محار ال « مهتا لَو بكا كلَ دوور ال نم نأ يف  

 الإ َيِبَرَعْل بألا ْيِف َنْوَرَي الَو  ٌتَع ٍمِيقَس مالكي الإ َنْوُؤْيِجَي الر « طَحْنُم بولسا اإ
 ص

 شا زاد « يع بت ين لع ا زنق نأ َنْوعِيِطتَي ال مم م مث ؛ ةَيوّتلُم ًءاَرآ

 رنا ف نطو ؛ كلي مِهيلاَح ف مب َنوُرْعش ثب امي بَمَألَو للا ىلع نومك

 ر

 فَي ان را ب ان ن يلا ىلع عقلا زز جي اللا دزتلتو گجت



 . لا لا َ نبأ يلع َدْعَب
 نشب

 باتكلا اله نم َتْنَأَف « َةَس َرْدَمْلا َكْلَي يف هسْوُرُد ضْعَب َوُه َحْرَّشلآ اذنه نأ كن اَمَو
 ا
 ص

 يف ِةَْللأ ةماَمإ ملل هنأ ٍلُجَر نم عَمْسَ « ِدْهَمْل َكِلَ يف سنرد سرک ءار َكّنأَك

 َنِم دِلْييَسِب وه ام ٌءْيَش ُدْنَع ني ال « ِءاَصْفَتْسالا ٰيف غلام طب طْيحُم ُقَقَدُم َوُهَف « ِهرْصَع

 ادله ٍِفْوُسَلِيَ ج - ِنْبأ ماَمإلآ رثا ْنِم هَل ىَهَتْنأ اَمِم هِهْوُجُوَو ٍفِيِرْصَتلَب ينعم , حزشلا

 يف داك نم كرت امك نييس هتيبو يقال نب ب نق « ّيِبرَعْلا بّدألآ خيرات يف ملِعْل

 . حرَّشلأ اذنه

 ناك ْذإ ؛ اَّعَم اَمِهِف تَماَم ْىَلَع « وحلا يف هئم لمآ علل يف رْوُصْنَم اأ نإ : اُلا ذق

 ايالا ناموا ةن اهو قاس دقو اهيةا لإ وغلا لأ ضنب يف ب

 فلآ لالقتسا ىلع ر ا اًذنَم ّنِكنَلَو «  ءاّلَألآ ُهَمْزُن » هبات يف نيلم

 مث لجو َكِلَذ َْلَع وهو "”ةئبرعْلا ةكئأ نم اَلعْلا ةَقبَطلا يف َنْرُكَي ْنَأ هِيلَواَحُسَو هتَعَسَو
 37 ص
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 نأ ِهِعاَبِط ْيِف َكِلَذ رثا نم ناک تح ۽ ا ْيَرَحّنلا يف ٌبْيِجَع مشل ُريثَك قودص

 1 مل ل. لو قنوت 1 زا« تحك ل ريكفَتلآ داتا
 4 ر

 . ما بَلِ 9. ُْبْيُب اَ ةلأْسَمْلا يف ُلأسُي ناك اَماَريَكَو ؛ ٰيِرْذأ ال : لاق ءىش

 ر . ه4 َدَنَس ىّقَوتُمْلا ٌيِقْوُجْلَم هاش ْفِلَم ُدْيْزَر هامل ُماظِن اَمْأَسْنَأ 0(
 ۰ علل يف حبصفلا » بات ِهََداَعِإ ةر ل كلب بقل (0)

 كم نأ عيش طع تارق : ٠ « ِءابمألآ ٍمَجْمُم » نم َيِسِراَمْلا ٌيِلَع نبأ ةمَجرت يف تؤي لاق ۳

 ايف لاط ولو ةت ةَيوْحَّتلَأ ةعاتصلل سرا ُهَدْنِع ل اَمَلَف (َيتلاَوَجلآ : نيني نخب داك : باكا

 برم اا راما اور امس الو اهو نول ُلَِتْشَت امو ةباوَرلآ ملِع نم ْنّكَمَتَي مل ام اَم « عاب

 ييراقلا لع يأ لع الا تيت نأ نق دم ناك اًدلَهِلَو ؛ ٍةَّضقَو عل نم اَهتقِرْعَم ُنّلَعَتَي اَمَو

 . اهم ئَرْثأو ةَياَورل رد اقع أو ٠ لع يآ نب عقنأ نمت أ: لوقو هللا اًمُهَمِحَر
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 ةَفْيِلَخْلأ داسا َراَص نأ لإ ُهاَوْقَتَو ُهُمْلِعَو هئاَمْيِإ هب هنآ « ِناَمْيِإلَآ E To سرس كك و 1 عرس يع 2 4
 ‹ بتكلا ّنِم 2 م انش 'رفتقملا 1 ِهْيلَع ارو ِتاَولَّصلأ ىف أ ف تمامي ةصتخأف رشأ ل فتحا هاو 09

 . الاف امك هتاعنق اتق نف ةر ناو َتِلَذب َمَقَننأَو

 نف ِءاَصْخِإ َلُجَر أ ُهَقَلَح اَمنأَك هبح ارت شات لق حرا ال لاتی يلد و

 يا هر تر ن نرم تالق دي لإ تر انين د
 ص

 الو ركح ال هنآ يف ةقنرطلآ هذلَه رثآ نيَو ؛ ُيِسراَفْل ىلع ْوْبَأ ُهْحِيَش شو مج نبأ اَهَجَهَن

 َكِلَذ ْيِوَْيَو « بَرَعْل َّنِم عمُس ام َنْوُرْحأَتْمَ املأ هعضو ام قحليو لا ف لاتا ب

 ٍةَحْفَص يف لوق « جرش يف كلذ نِ َءاَج ام عت ْنِمَو « لع ئَلَع قلبو هظَفْسَيو هج
 رابع هلو وبات یف الإ دج الو ری فوت مل تاب وهو ٥

7 

 ْنِم ٌمْوَق َساَق َدَقَو « َةَلْيِلَق ظاَملأ َكِلَذ يف ْمُهْنِم ٌعُْمْسَمْلا : هَلِعَف كلَ نم يد : ْمُهّلوَق

 بارلا َنِمَو ٠ ٌةَمِهَر ٍضِيْيْلا نمو « ٌةَحِبَس ةَلاَمإلأ نم ْيِدَي : ائاَقم كيد ىلع علا لأ

 َنِمَو ءاضِيَأ تك ٍبْشُعْلا َّنِمَو « ٌةَجْرَلَو ةَدمَكَو هتك هكاَوَمْلاَو ٍبِعْلآَو نيل َنِمَو « هبت

 ٌةَئِدَصَو ةكهَس ٍصاّصّرلَآَو ٍرَمّصلَو ِةَبَشلآَو ٍدْنِدَسْلأ َنِمَو ٠ ٌةَرِهَش ٌصجلآ َنِمَو « ٌةَمِسَن نجل

 رْيَخْلاَو ِنْيِجَعْلاَو ةطئجلا َنِمَو « ٌةَعِدَر باَضْخْلأ نيو ٠ ةر ةر انعلا نيو ءاي

 ذْيتلاَو ٌلَحْلأ نمو « ٌةَعسَن مّدلأ َنمَو « اضن راو ةد ٍلَسَعْلاَو ِسْبّدلأ نمو « ةطمح ذل

 ِتْيَّرلَأ َّنِمَو « ةَرِهّز ِرْهّزلأ َ َنِمَو « ةي ٍنْيِحاَيَرلآ نو « كير نفذ ني ةرشو ةطجش

 دْهَشلأ َنِمَو ٠ ٌةَسِمَتَو ةَمسَنَو ٌةَمِسَد ِنْمّسلآ م نمو « ٌةَرِمَصَو ٌةَكِهَس ِكَمّسلآ َّنِمَو « هم

 َنِمَو « ٌهَرِحَو ِرْذَقْلاَو ةَلْسِهْلآ نمو « ةع ةيلاغلأ َنِمَو « ٌةَرِطَع رطعْل م َنِمَو « قِبَل نْيطلأَو
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 + روسو هلي الآ نيو « ةر ٍقرمْآَو محلا ع َنِمَو « ٌةّرِضَو نبذل ّنِمَو « ةه داَصْرِفْل

 . هنأ . 5 َدِعَج طفلا َنِمَو « همي لأ َنِمَو ٠ ةَقِبَعَو ةَرفَذ ِكْسِمْلأ َنِمَو

 همم

 ةاَْجَل هلك ْيئاَبْلأَو « ْىَرت 5 امي اَعَْس رواج ال ِبَرَمْلا نَع ٍظاَمْلأل لَه نم عملاق

 ْوَلَو ؛ ةَمِلَك َنيثالثو از اًهْنِم ساقل َعَدْبأَف ٠ ساّيقلا ْىَلَع بألا ُّلْمَأَو ِةَمّذلآ ُهاَمَلُع
 و اص

 ةييَرعْلا هذه َّنَأ تنقال اهنم ثّدخأ يتلا لوصألآ ىلإ َتْعَجَرَو اَهِجاَرْخِتْسأ ةّيفيك ترب
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 ليج لَك ظنت : يوقلا اهنيد يف ةَدِلاَخْآ ةّرببلَأَك ا اَيِلْمَأ نم اهنا « َةَقاَك ِتاَعَللآ ٌعَسْرَأ يه

 . ِءاَلْولَمَو ءال ٠ ةبناَسنإلا اها َربَع ليج لَك ْتَعّدَو اَمَك يأ

 اَوُسْرْدَأَو | ازؤرفآ نأ نزل اَدنَه باك رأل خیرا ح رل اًدنَم لم َرْوُهَظ نإ

 ُريْضأَو « ْمُكِِهاَعمو مُكِسِراَدم يف ایز الات ؛ مَع نم رطب مكن اصح
 ؛ مح همر زم عال تعش وتر ع ثيل تس راع لء

 . . لَألآ ْىَلَع ٍلْمَجَتُمْلا ٍفّلَكَتمْلآ َرْبَصَق اَذلَم ْنَع ْمتْفْعَص
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 یر 42١ رج
 1۵ يمفارلأ قداص یفطصم س روزا ن یک

 )1 D(sE) منقل ِرْضَعْل يف رْغشلأ ريم
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 ايندل ىلإ هديت َكّنَأَك َمَنْضَت ْنَأ « فيلألاب َنْيِضاَمْلأ ىم باك وأ رِعاَش داَرْفإ یف ُهْجَوْل
 موب ري ر 1 2

 ُهلَقْتَتَو « مَع اكو باك رو « ارم َناَكَو از عجزا «ائاتنإ د َناَكَو با ف

 دج تلي هه لح ذأ ةن ننک « كلر لع يؤتي وقت + قز هع

 . ٍرْيكْفت ةقلخ لقا هَ
 و ورأوا رق ب نما ني كلنا نشا ل كي أ ذب

 باتك ةءاّرقِل مج رتب نم كَم ارو يرجي ناک وُ ول هلوځ ام تلا يِ َكِلَذ يف لوحي

 نف َقَقَدُيَو « ةلباَممْلاَو ٍصيِحْمتلا يف غلاب نأ دب ال و . . . اَمِهْيَدَي ْيِف ُهَباَتِك هِلاَمْعَأ

 نمد ام ةّصاَح ربخلآو ماو نم جَو ات و ِةَماَع ىلإ َفِيِضُيَو « ٍجاَرْخيْسالَآَو طاّبْئَتْسالَ

 هَل علب ام ِهِمْلِعَو مبدأ يف ْيِضاَمْلا هيل ىه ام حمب نأ َْلَع َلَمْمَيو « ٍرْكْفْلاَو يأّرلآ

 اعلا هذه ىلع فارما اتبأ جملا للا لمع ني كلو هوَ ف يف زال

 ذم ىَلَع ِراَهَتلَاَو لْيللاب ِفِداَرتُمْلَو اَدَبَأ ِدَدَجَتُمْلا ٍرْهَدلآ َلَمَع ُهِبْشُي « ِةَملَتْحُمْل ِِِهاَدَمِب
 ا م ىلا ل وا أ اي ر 0 اَت نك 000
 ني وأو حا ني ر هك لوما كِلذكو « وأ وهو رآه ليل أر اًت لک « ٍضْرألا

 ةيحان

Ire - م 38 e f ° م ر KIT os Ao راثآ يف ّيَحْلَأ بيدألآ ادن ةدحاَو امف : نْيتقبرط نم نْوُكَي اَمَنِإ بدلا يف ُدْيِِجَتلَآَو 
 هور 2 2 مَع ر يي م ےن ار دك صار رور

 راثآ يف يَحلأ عادبإف ئّرخألا امو « ِناَيَبْلْاَو ةغللا يف ةَدْيِدَجْل رّوصلأ ّنِم ٌقِلْخَي ام هرْيكفت

 عادلا يقو ؛ ةَدْيِدَجْلَ فَلا ِبْيلاَسْأَو 4 َةثَدْحَتْسُمْلأ دقتل بهاَذَم نم وب اهلا اَمب ِدْيَمْل

 0 اال )#(

 ا ئف رْيمأ ” ِسْيَقْلا ُيِرْمأ يف همي لامر كَمَس خلاص ذئحش بألا حصو )۱(

 م قم اَهاَلَحَو « اقر اكَلْسَم اَِِف َكَلَس . ةَحْفَص يسمو نيّيتِم وخل يف
 هبط اًهِيذ ةَلاَسَرلأ ِثاَحْب أ ضب ِةَمدقْمْا رف ب فطَتْقُمْلا ُفْلَوُمْلا ّنصَخَف ٠ َيِِفاَرلأ قداص ْئَفَطْصُم

 . اَئييْغَرِ

 و

 3 € مزدقلا ر 4
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 « مَلَقْلا يو ١ لما

 يح اََم اَمِهْيف تناك مرج ال ۽ هب ْمَلاَم ُماَمْنِإ ينال يفو « ْدَجْوُي ْمَل اَم ُداَجْيإ
 . ٍميِدَقْلا مم الإ دْيدَج ال , َةَمَث نم الإ َدْيِرْجَت الو « اًهِيناَعَم لكي ددل

02 

 ِْبِعَدَي ْمُهَدَتْكََو اتيب ٍدْيرَجْلا ولحم طبخي اًداَمِل َتْكَردَأ ُهَئَفَّفَحَو ادله تنی ا

 Poudre (ةَرْدوُبْلا) ضيبَألا َرْوُرَّذل 2 ّيِجْنرل عضو ْمِهلَمَع ُةلْمُجَو 3 ارور ُهُدَلَقَيَو اه

 ُحَنْصَي ْنَم ْمُْنِم نق . ٠ . ياغا ني ال أ ني ني جوه يعذب بع هجو نع

 ْنَم ْمُهْنِمَو « ِهِعْبَط ٰيف ُهُدِجَي الر و هريس يخي الد رشا مهال عَ رعاش يف ةلاَس
2 

M$ 

 م اج هر هر

 ين دلج نم منيو 4 اًهِراَرْسأَو اًهيِاَدَمو ةا نة ُهَدَع اَب دق

 ُبِرْضَي 0 ٍةَمْلاَحُمْل ٍبّهْذَم ْيِف ِباَمَّذلآَو هيف محَقَلاَو رَْلَع بذكلاب نر بدلا خيرات

 « ٌدْئِدَج قئرط لکل ادا ٤ البقُم دعي ىح ِربْدُمْل هجو ٠ ابذ جک یک لبقُمْلا هجو
 ٌقَحْلَاب ال روڙلأبو « ةعْيبطلأب ال ةَعْنْصلأب ُهَدْيِدَج نأ ۾ 0 ر ا م 52 7 ےس هرم

 َكِلذ ُهَفَّلَكُي ال ١ ٍضْيرَم لكل ٌبِطَي ْنَأ َعاطَمْس َءاَش ْنَم ا

 ۾ ور يش أعطت رق فذ ْنَم لک َكِلَذَكَأ نكللَو ؛ ُهَدْيَدُي

 ْحِلاَص ْدَمَحُم ديلا ُبئِدَألَأ اَهَعَضَو يتلا سيم نقلا ير ةلاَسر ُثْأَرَق ْدَقَف ؛ ُدْعَبَو

 نجت نو عضو ادله نفل قع هيَ 0-5

 لآ عت لَو « ٍديَسلآ جهلت نف ضو « نو ريغ ةَقْيِرط َْلَع َماَقَتْسآَف « بألا

 عالطالاو ٍلْيِصْحَنلأ ْيِف : َدَّصَق الو , يأّرلآ َنِيِصْخَن و رتل َسْيَِقَتَو رَطتلأ َماَعْنِإَو

 ةاَوْرل راتفإ نب بت ائ ی توي ذأ 5ا لإ تاق ذك ر لَو ' «ءاَصفوسالأَ

 ووم ا دور 2

 اک تقل نيل ةرفشلا لول نيتك يب ٌلْفَع َوُه اَمَنِإ نبأ يف ٍسِيَقْلآ ارم
 ادني مل علو + الإ قالو اهتم و د اء يمص ٠ لا مي

 اهب َدَرَقْأ يل هتبقنم نقم يه َكْلَتَو « اًهْئم ديول اهْيف ةدايزلآو اَهْيَلَع ءاَديْحالآ ْيِف اهتقيرط

 َنِم لأ َوْهَف « ةَعَللا ِتيِقَي اَم ْىَلِإَو اَذنَم اتر ى ٍرْطَع لك يف هدول س يع ياو
 عنا ني عقم هلاك ىن « امو اقتل: ةا نب بابن لوألا

 > Ford دروف َةَراَيَس : ٍةَعاَنّصلأ مم يف اَئِيَمَر ْيِف لاقي اَمَكَو < الاجر ْنِم ٌلُجَر ال 3 علل

 ا نإ
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 : ةئيَرَعْلا ةَعالبلأ عاَوْنَأ ضب يف َكِلَذ ُلْثِم لاقي 10 ؛ زد تاّيف ايسر

 ِءاَّشلأ هب َدَرَفْنَأ اَم َءاَضْحِإَو باا اذه خت کو ٠

 . ٌّنصّنلأ هب اج ام ام دنع فلا ال يف اک سَو « ٌتحاَبهعِطتْسَي ال
 اع

5 8 iد  
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 لأ يف ءاج ات رتخآ نأ هونت ذإ ادن يلم ىلإ نار أ ٍراَجْعِإ » يف اَنَْبَن ْدَمَلَو

 انيس يف رج ْمَلَو ٠ عض ْمَوْلآ َكلَذ هلن بف نم عضوي مل ٠ ملل يف اَدْيدَج ناك ميركل

 َكِلَدبَو « اَهلْهَأ عاضْوَأ يف ال اًهِلْهَأِل ِءِعاَضْوَأ يف اص ةع ت ُتّضَي َوُهَف ٠ ُهاَرْجَأ امك ٍبَرَعْل

 رنا غ نو ب ا لأ ل عدس م أو ل رعت ذم

 الإ اهينكرَت يف َسَِل اهسفنأ

CL 

 ا ِتاَذ ف ٌةّصقاَن اهنأَك ُاَيَْألآ َنْوُكَت ْنأ ام ْىَلَع نما ةقيقَح

 5 ٌرِْشُي ام ريت نِ اهي فاض مهمل قال عصا الو ی. لع ٹی نا هولا

 .اهقنأ ى ها ةتللا يب دانك « يأ َلاَمَجْلأ اَهْيف ىح هنأ

 « اَمْيِدَق ٍرْعْشلآِب ء ُءاَمَلُعْلَاَو ةاَوُدلَأ ِهْيَلَع مز موي ناك يذلا ره هاب يذلا ئَئْعَمْلَأ اذنه

 ر ا چ ه1, روو ر و
 َناَسْلْيَط ُهّنِإ : ٍدْيِبَل رغش ف لقي الثم ٌيِعَمصْألا ئَّرتف « هليوأتو تايب نودجَي الَو ُهَنْوُسِحُي

 أ ؛ ُلاَمَجْل هيف َسْيَلَو ةّرَقلا هيف : يأ ؛ هَل َقَنْوَر ال ْنكدَلَو نيم کم : ْيأ . ٌىرَبَط
 وب . م ~f 5 م 0

 ّنفلا هيف َسْيلَو بيكرتلا هيف

 َلَماَعَت هلاًتمأبَو هيو « ةغللأ ةوزث وه « ِةَمِلَكْلا هذله ريغ ئف الف امك ُيِناَيَبْلا لقعلاو  f Areري م 7 م ا تاو ماش ع 3 5 1 7

 اهلاَقتنأو ٌينَمْرلا اًهداَدِتْمآ كلذب وهف « اًهرَوِصَو اًهظافلأ ّنف اَهْيِف ٌنَمَحُي يذل وهو « خئراتلأ رو ب هسراو رک و و كرولا ر مس ر اا 2 < و ی رر 2
 1 ب يفوض سسك وو ا 2 يرام سه ع ل عا 3
 روطت الو ديجت الو « نم دعب نمر يف ٌَيِناَسنِإ دعب ةّيزاَسإ اهلهأ عم اهقلختو يخينراتلا

 1 3 58 سمس ر ےس را 6 هم زر 2 رهو
 يشل قزلخكلا لفعل و

١ 5 CC: E. f. 0 مم 6 ٤ E ¢ 
8 4 Ê ha 5 

 سال 7 ت 2 هور م 2 ني يلا رخل يف زر نکل ناريس اك سنتا رتل ينير امو يلا بيشو



 « ملقلا ْيَخَو» 11۸

 او اذ ىت ٠ هرخش نإ مراتشأ نرفض « الفد نال ِسْيَمْلآ ًاَرْآ نري هرغشب
 رْوُمأَو ةَفْيِطَل ًءايْشَأ ْيِف هرغش نيب رو (ةَرَجِهلِل ٠٠۳ َهََس ٌينالَقاَبلأ َيفوت) ُهاَنْيقَل ْنَم رغش َنْيَ ar رتو 00-0 o og و

a2 كَ 5 0 و rو م  

 ورتو هلع وبقت مضزع اب أ ٠ هنيو مهن زو وأ هبل ُهْوُلَص اَمّيَوَو « َةَعْيِدَب
e 

2 

35 
3 

١ 

 1 .٠ 8 0 م

 توتو ء قلي لاري لد تات ذك « وعلا ف لم ريفا ا نأ نأ يدلك نتن
 . هي لا دنية ملول اع يبَرَعْلا ُرْعّشلآ ْعَلَبَو « اَهَعَم َهحَم ء يجي لاري الَو اًْنُدلأ

 5 مسا

 َلْدَيِل ٠ ريك اتايبأ اَهْنِم َدَقتْناَف ٠ '"”ٍِسْيَقْلا ىر ةلْيوُط وبات بة ّضَرَعَو

 ‹ ِناَيبْلأَو َةَعاَنّصلا يف هِمُدَقَت ىلع اْوْعَمْجَأ اَمَو ُهَحَصْفأَو ُهَعَدْبَأَو رغش َدَوْجَأ نأ ىلع كلذب

 ْيِف َبكَرَف ؛ اَهِراَوَعَو اَهِصْقنو َِيِرَسَبْلا تاقا نم عيت ال « ِنآرقْل مَن ريغ ر ٌرَخآ لبق َوُه

 ُلُكَو ؛ َنَماَحَتَو فَضْنَأَو « ىَدَصتَو َفَمَصَتَو « ًأَطْخَأَو َباَصَأَف . . اَعَموْيَلْجَرَو ُهَسْأَر كلَ

 ُهَلْوَق َدَقَتْنأ اَمَلَو ؛ ُهْنَع َمَهدُي نأ ْنِكْمُي ال يِذَلآ ينال هراَكيْبَأ يف ٍسِيَقْلا ْيِرْمآ ِةَناَكَمِل كلذ

 : [ليوطلا نم]

 ٍلَجْنُم ٌرِيَغاَهِب وهل يف ثعَتمَت اَمقاَبِخ مارب ال رذخ ةَقِنَبَو

 هيك هذلَمَو « ايرو اَهاَمَص يف ذج ِةَصِي اه كذب تع : ازلاق ذقق » : لَ

 ينالفابلا َناَك لَه يرعش َتْيَل الأ « بّرَعْلأ ِهاَوْفَأ يف ةرئاَد يه لب اهلِ ْقَبْسُي ْمَل ْنكِدَلَو ٌةَنَسَح نس

 ؟ (رذخ ةضْنب ْهنََو) َلْوَعَي نأ َلْبَق سيلا ْيِرْمَأ رصَع ْيِف بْ ِاَوْفَأ نم عَمْسَي
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 لقَعْلآ ىتؤُي ام ٍنَسْحَأَو ماَلَكلا عدا ني (رذخلآ ُهَضِني) ةبيَِحْلآ ِنَع ة ةياتكْل نأ َْلَع

 ٌقرْمَأ اأ يلا ىتغلاب دمام سراب ذأ امددم» نذل ين رواش مول ااف ولو « يرن

 مَ لك ىَلَع ةلبقلا عم ٽحَبْصَألَو اًهِلِئاَق نم ٽّعدْبتس دنتشال - ٌنيناَلقاَبْلا هب اَهَرَسَق د امب ال  ِسْيَمْل

 لا بلا نعزي لَ هَ نترك ني مينا نب نف ورع مه لب ؛ ليو
 هيَ َّنَأ ْمِْظَمْلا ُرِعاَشلا ىع اَمّلإ ٍةَضِلِ الإ مُلا ذب امو (شعلاب) نارا هيف قالب

 ت

 و 7

 ٍباَدآ خیرات » يف يبس بنس امك ْنّلَعُت ملو بحت مَل ُتاَقْلَعُمْلا یس لآ دئاصَقلأ ِهِذَهَو « ُدََّلَعُم : ْيَأ )0(

 . ( تلال َءْرُجْلَأ رظنآ : ْتْلُق ) . « بَرَعْل
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 ابهر يف ّمُك ٠ اَهنِف باشل ةراَوحَ و اَهْسَم ٰيف مٿ اََلْوَح ام نيَو اهفرتَو اَهيمْوُعُن يف

 ْمِهِرَذَح يف مت ٠ اَماَيِإ مهِمْوْرُلَو يلع اَهنرذَو اًِلْهأ ايق يف م ٠ اًهقْيرَبَو اَهِنْوَل ِءاَفَصَو

 ةاَماَحُمْلَاَو اًهيطابس نإ ةؤقلآ لجو هنأ ىلإ ةابحلا لج مهفاَرصْنأ يف م ٠ ‹ ْمِهِرَهَسَو

 « رد ٌةَضِيَ ُةَضَِي انآ الإ « شع يف حِراَجْلآ ٍةَضَِيك اهسْفَت ْنِمَو مُهنِم َكِلَذ لَك يف يه - اَهْنَع

 : [ليوطلا نم] ِتْيبْلَأ اًذنَه َدْعَب َلاَق َكِلْذِلَو

so 7هذ  

 : اتق نۈر ْوَلاضاَرَح - يلع ٌرَشْعَمَو اَهْيَلِإ اًَماَرخأ ُتْرَراَجحَت أ

 صر 0 م مسكس س 1 مر ا هس ا و و
 . نايل َرَسَفُي نأ ن ُيِنَبْنَي كلذكو ١ ىَرَت امك َيِهَو ٍةَمِلَكْلا ْيِناَعَم ضْعَب كليف



 فَ

 یر ی رج
 ہنوز ا ل « ملقا يو د 11۰

 ْدَق لوألا نوُيَسْحَي ا: اکو « لوألا هب ئَوطَف ِءاَسّوْمْلآ َنِم ینا ا َءْرُجْلآ اده ظِفاَح ْمَجْرَت
 2 سم روم < سرس قت و هع ع وسر هه رم .U ما : م
 بنك ةَءاَرَق ئِف ٌبْيدَأ هب عسا ول م ر نيازخلأ نيبو ر يف اف دتا ويدور تقع

 ا 1 1 ا ص

| 

 . اعَم نامر 00

 : شارح هْيَلَع ثْفط ع ت رجا مل يف قامت بز ف رف الإ همَجْرَت يف ٌءاَسّوْبْلأ اَمَو

 وب ْتَجَرَحَو ؟ ! ٍرْعّشلأ نما ر مَا كلا نم م اًرعشأ ْيِرْدَت اَم َءاَجَو ٠ بحار لَك ْنِم نالا

 . ىحضلآ ُةَعْشَأ هيلع لحل اَمَنأَك قاَرشإلاو ِءاَفّصلآ َنِم ِنْوَل يف باتل

 يآ يلا نو اخس تخ قت ونال رز نیت الل عض تيا مجزا |
 قام

 دس
 3 مارا ف تجر الإ اعراس الآ هب رت اتق ٠ تب لي نزای ملكا عع رك و

 ~~ وو

 اک ْتْيَح َرُهَف ؛ يِرْجَي اَم دم ىَلَع ُهّرخ آو هَل َلَوَأ فلت ةَدحاَو َةَلْمُج راتلاك ُهَباَصَأ ُتْيَح

 ُرِدْهَيَو شْيِجَيَو 0 عضو يف ُنلَْتْسَيَو عضؤ يف ر سسس هلآ ريغ ‹ ٍبْعَّصلأ ْيِفَو ٍلْهَّسلأ يف

 . اًبِوَد ْيِوْدَيَف ٍقْدْعْل يِف ىم مرتو

 نب ِاركيسآ ىلإو « مالكلا نم ىج ام نإ حتي مهني بحي اه نیر
 بهاذم ْنِم َْهْدَمَو هَل ٍضْوأ رم 02 كاد اَمَّنِإَو ؛ اهضعبل ِفُلَكَتلَاَو ظاَملالا
 مه يات زرا , سارا ا ا لا دن نأ ب الو ٠ واما

0-9 

 دكا
 ر ا هدب اا لا اا وخز نب تقلع شع ۴ جلا اتو ألا جلاب
 رر هج

 بِلاَسأ يف ريب د ِنْيَلأَ ةَباَلَّصلأ َنْيَب ام ْىَلَع اَمهِبتْنَأ الِكَو « هِرْوْخص ْنِم هام أ ترن

 . 4 ِءْزْجلأ اًدنَم يف ظفاح ْنَع فلما ْيَلاَقَم رْظْنَأَو ؛ ِءاَسوْمْلا َنِم يالا ِءْرُجْلا نع اه ) ()
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 . ىَلْسَي نأ نكْمُي ال ام ئَوُق اب َرهظَي نأ ُنكْمُي ال ام ئَرْفَأِل ٌحْيِضْوَتَو « ِّوُقْلآ نع وَلا

 ةّييَرعْلا ةَحاَصَمْلأ اًوُبِسَح . هْذلَه اَنماَيَأ يف ٍةّصاَخِبَو بانكا ّنِم ٌفاَعْضل ٌئِطْخُي

 مالكا يف ري هن لا ل مع اوت قو وا ل ي تجد

 ۽ ةئيرعْلا يه انو « اوت مل ازفطت اذإ وجا آلآ ِةَمَجْمَج ٰيف ىَرَي ام حّصْمتْمْلا لْزَجْلأ

 اكو اًهِليِصْفَتو اَيَلْمُج نيف ُةَحاَصَملاَو ُلْوَمْلآ هب رطب ام عْوُمْجَم يف اَهُيَحاَصَق اَملإَو
 لع ملا لش ق « اًمُهالك هَل هجي يذلا لاو يعملو افلا نني بشكل

 وپ موقت ظل لك ف اني يب احضار لام تيار « قب ةَقيرَطلا ذه ىَلَع مكخأَو هْجَوْلآ اًذَه

 بوُلْسألا ىلإ « قّيقَدلأ مكخُلآ ِكِْبَحْلا ئَلِإ « يقرأ ٍلَهَْهُمْلآ جلا َنم « ةَراَبِعْل

 هع ُنرُكَيَم هيض فرح لك درك « دندَحْلا هوم نف درس يذلا ٍينَوُمْلا جِمَدنُملآ

 نزور « يخي ال ساو « فرن ال رادفوپ كد لك ُنُْكَيَو وفل عضو
 ف ُراَجْعإل َنَكْمَأ اهبَو  ٍتاَقّذلآ ِرِئاَس َنْود ةيبَرعْلآ ةَح اصلا ةو يج ِذَمَو ٠ فخ ال

 . اًهاَوِس يف ْنِكْمُي ْمَلو ةَّللأ هذه

 ىلإ اْوْذَمَتَو ةقيرطلأ ه هذه اًوُمَكْحَأ َنْيَذّلأ َنْيدْوُدْعَمْل دارخألا ُدَحَأ ِءاَسّوبْلآ د مجزتمو

 وأ ْعْوصَي ْمَأ ُبْنْكَيَأ ٰيرذت ام ّْنَح « ٍةَعْوَر عضو عتب ا

 هنأ ميت رك یرق « رف نإ رف نم لب ناس نإ نا نب لَمْ ال اكو ؟ ُروَصي

 ع اَذِإ

2 

= 
vê 
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 ياس هيف ني

 ْيِف 1100 عيه ر ِمِظاَقْلأ ةعْنَص يف ڙِهاَظ هنأ ظفاَح اه دَرَْلا يتلا ٌصاَوَخْلآ نمو
 بكل رتكأو < هبط وأ بولْألا اذهل مسي مجمل َّنِم م ُهَريَغ جت ال ْذِإ ِوُيِناَعَم ِةَْنَص

 الق ٠ فلؤفلا مسأ نع فشخ نأ لبق مجزتملا مسأ ىلع ناني ىلإ ةَمَجَوَتْمْل

 وأ ةماعلا اوُحُحَصُي نأ َنْوُدَْي ال َنْوُعَتْصَي اَم ِرثْكَأ ٰيف ذ هَر « َّحْلأ ٍتْوَمِب الإ ُتَِمْلآ اخي

 ؛ َكَِذ ذأ كاد وأ ادله باتل لقا نوي نأ نايل ِةعْنَص نِف يومي « لق اهب اخص

 . ُهاَمَسُم ْىَلَع ُقْلَعمْلا ْمسالآ َكِيَُْي ام َرثكأ مهمتك َكِيِتُْت الو ٠ ةيساَوَس مهال

 اده ْوُجْيِم لأ اَمَنَأَكَو « ِةَمَج ٍةَمَجْرتلآ َرْيغ َةَعْنَص ِةَمَجْرَّتلا عم ىر ِءاَسّوِتْلا يف َكّنَأ َرْيَغ
9 

 ر 5
 هُ « نقي مَع ريغ يف ني مك ١ يسرا نَع لب ْذِإ « نيت ٌظفاح ُهَفلاَو ةَرَم باتل 3 وق مور يم ت
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 يف ّمث ٠ ةَمَجَرتلأ ةن يف مباتك نم َتْنأف « مكحب اَميِف غلاب مث « نتي اَميِف ةعنصلأ مكخُي ' N r ee و فب اف
 ْنِم ِةئيَرَعْلا يف هب نحال همجزتم ْنِإَو باتكلا جرح اذاَهبَو ؛ نايا ةَوق يف نفهم « علا نا 8 n Î o 2 3 39 2 97 مم 0306 ا م + 32

 . هاوس نود ظفاحل هنآ نسي نأ حا عبط امو َءاَجَو « ِهْفَلوُم وه سمعو

 . جضاّنلأ قو َدلآَو « ٍرْيِزْعْل بَدألآب لإ اَيَِلَع ْناَعَتْسُي ال ةباتكلأ ْيِف ٌةَقْئِرَط َكْلَتَو
 ديوجَتَ ظفللآ ريَ ف کلا ةاَناَعُمَو ِبَعَتلآ ةكَواَطُم ْىَلَع ٍربَّصلاب مث ؛ عوبطملا ن نالو
 ف ارس هرجآ ني جريل ليَ رش يف اتن بالا ني ت دَقَلَف « ةرابعلآ ةّيِفْضَتَو بولسا
 مت لکل : ىَوَهْلا باَبَشَك اتق َْلَع ء ِءاَسؤبلا ْتاَحْفَص تاج ٍعنيَّصلأ انهو « ِرْجَمْلآ رؤ

 . اَهُمْوُجُنَو اَهْرَمَف ِةَلْبل لكل « هسْمَشَو هُرْجَف هلم

a +ني  

 ريع ىلع ههر اًئيِحاَصب اناَيَْأ دبسَي َرَجَصلا ن
 لدغ ء امنع وب بهذي ذأ ةقيلسو هُفْرَذ ُبرَطْطَي م ْنِمَو « فلم ريغ لإ ةَ « هبط

 « اَذَكَو اَذَك َنْيَب نراق : : هلامعتسأك ميف ءاَبدألآ ُهَلَمْعَتْسَأ يذل فْوُرْعَملَأ هِظْفَل ْنَع ىَنْعَمْلاب

 نيا نول ىرت ٠ ذا يف قلك وي لذ وأ « اَمُهتيَب لْثم َنْوُلِمَْتْسَي اَمَنإَ
 ت

 حفلا هنأ هال ؛ ةن مسي نأ وحل عملت ال ام كيو فرت نيل ءارضلا لجل
 ا

 سم اى هل 3 يم ىف

 ةَمِجَرَتلا هذله ْيِف ةزمتغن ْئَذْلَأَو

 . ةّيِناَسْنِإلَأ هذله يف العلا وفل ة ةَسَبالُعب ب مهسا اون اًوُنهَتْرَأ ِنَمِيف ٌيِناَسْنِإلَ

 ٌضْدَألاَو مْبَسلا ُتاَونَمَسلآ هَل ْتّرَتْمأ يذل َرْئرَعْلا باكل كلذ الإ ٌباَِكُهْنَع ري ملو
 . نهي ْنَمَو

23 3 ê 



 قر

 ي
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 ٍفْرَحْلأ يف ِْيَلَع ُحَّمَصَتَأ اندم ةأر ذأ نیا نم نا ارق رغش نع َبتكَأ نأ ُتْدَرَأ اَذِإ

 ِثعاَوَب ْنِم مالك ءاَرَو ام لإ ٠

 « وعسل ادله ُرُدصَي سفتلأ ذم ا 5 ْنَعَو « اهي ةاَيَحْلأ عفاَوَدَو « ِةَرِعاّشل

 فكر ِئْناَعَمِب فرصتي فِيكَو 2 دب ُماَهْلإلآ لص ایا يَ ۽ ماهلإلا لإ ببسي اهيا

 ؟ ِهعاَدْنإَو ِدِنوُجَت ىَلِإ كاسي اًذاّمِيَو « ِهطَقَسَو هيدر ْيِف تأمل ني ْنِمَو « هعْبط ىلإ لسرتسَي
2 

 ٌةَفْسَعَتم راج يه لَو » يف ةيزاييلا ةيسفتلا ةَكلَمْلآَو هركف كدي ةدح فيك مئ

 ذم لالقتسأ ُةَكَلَم ٠ ىَتْمَملا يف ماهلإلا ِدْوُدُخ ىلإ ظْفّللا ف ةَ دؤدح نم نابل كلمت

 نيَو « ٌباَرِطْضالآَو لاليخالآ لإ اهم سَ وخر ٌةَقَِض يه وا اعيِمَج يتلا رم ب
 هو هه ص رو اهل

 ؟ وب طَقَس ب مَع املك ِدْوُدْكَمْلا هبط ْنَلَع فيِعَّصلا ُلِمْحَي ام ل ا

 يآ ر ا ةمتضأ ت امي دابن لَ ڈنزأ مث « رسل نِ ارا امف اًدنَه لَك نتا

 اوْنَأ نم هنأ ام هلك َكِلَذ ىَلِإ فيضأ هٿ ٠ تعمل اذنه توانن ذأ َضَرَعْلا اده ْتْجَلاَع

 بريل ماعا قيئولآ ديلا رعشلل ُبَرْطَأل نَا ؛ سفت يف ُرْخّشلآ اهدي يل زازتخالآ

 قو لا قو ني يا قلل راش نيام سؤالا يي يم« اوان اًعْوَن ال
 32 2 و

eلو ني لع دیت کو ني نین لک ت نی مق یی رنگا  

 ٍقْئرَطلا يف يب رمي ٍلُجَرلَك اَنَأ يم َرْهَو دعب نم الإ حصل ٍرْغّشلآ َّنِم عمي ار
 ُهاَرَأ اًمم َرَثكَأ ٌةاَيَحَو ةَيناَسْنِإَو الجر هلم صن امك « ويل رقت لو يلب رش ا : ُهُفِرْعَأ ال

 كلذ 00 ۴ اتا وبر الج از

 َيِناَعَمْلآ ّنِم ِهِدَدَعِب مهْلأ ْوَل ام ٍجَجْحْلاَو ده 2: ّنِم مهلا ء دفعضل جاًجحالآ ين
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 . . ْىَسَع َناَكَل رطاَوَحْلَأَو

 . . ّنَمْل ىف ادم َّنِإ : َلاَق اَئناَعَم ىلع ٌظاَمْلَألا ٍتََلَتْخَأَو اَهَظاَمْلا ْيِناَعَمْلا ٍتَرَفاَت اَ

 رج ملا ١ ظمأ ُهَناَحَحَو َصوَع اَذِإَو « ِكْبَحْل ٌةَوُفَو َةَمَءالُمْلاَو دارطالاو ٌءاَوِيْسالَأ وه

 : لاق هرغِش مهمل هل ةَفيِرْطلَاَو هرعش رستو ٠ هرعشب َكَءاَجَو یدل ل طَقاَستَو 2 ءس
 ةع ِءاَرَو نم ةَرْعش : نأ نم يآ هلل هينا ةَقَرَْع َّنإَو « هير ِصاَعُم ِكَرذإ نم لأ نإ

 نيب اينَدلا يف َدْوُجْوَمْلأ نأك ؛ ٍبِيَعلآ ِءاَرَو ْنِم « ٍرْصَمْلآ ِءاَرَو نم « ِةّيسْفئلآ ةَلاَحْلأ ِءاَرَو نم

 ىلع ُهَّنِإ : كَل لاق - لْبَحِب َراَجَمْلا ّقَّتَخ و هْيِْشَلآ َضَرْمَأَو ةَراعتْسالَأ ٌرعاشلا َكْلْمُأ اَذِإَو

 . ٌةَدِيِصَق َةَلاَمَمْلَأ َّْمَس اَذِإَو . 97 َباَصَأَ َبَراَقَو ّدَّدَس اَمَّنِإَو < ةر تلا ٍةَمْيرطلآ

 اكوا نب قاط ال ام یل َجَرَحَو , وبفأَو ضرع إس : يف اهب ءاَجَو « ُهَطْلَح ابف َطَلَخَد

  ّيَحْلا مسجلا عارف عيا دحاَو لَك يه « ِةَدْيِصَْلأ هدو يه هذه : كَل َلاَق  ةثاثْعْلَأَو

 ِْيَلجِر عضؤم يف الإ نكت ال ُهاَلْجِرَو « هسا م فوم يف الإ ُنْوُكَي ال ُهُسأَر

 . لا نب تم هت لَ اقياحسأ ني مشا بركات تشل نب تام كل

 زلفو 2 ُةلْوْفَمْلا م ْمُهَتالَضَعَو 2 ةَحْوْبْشَمْل مهم ماع ءاَيوقألل ةداهشلآ ى قاذصم 9 رع

 . ةَّصاَخ هي لا لع نفرد كنه یت الا كأ , ير

ê 22  

 عوْمْجَمَو وقر نم ذات لوألا : ٍرعاَشتمْلا جالل حيض رع شلل نام كاته
 a 2 ر e م 6 ا و
 مَ امنه تقنرط ءرخش نِ ذأ نالا « ارغش حصو ذ هنآ تبثيل الإ م ام هنأ هرعش

 مالا رە 2 و 2 51 ر ° df ٤ سا م

 نؤكيل ٌرعشلا مدخَي هنا هقْيفلتو هفعضب كرعشي : يناثلا اَذنَمَو اًرعش | هنأ تبثيل

1Î 1 7رع نوک فولي رشا © ینو اب رک | نِكلَو « اًرعاش 4 2 4 2 2 م 20 7 2 م ءا  

 عتب نآلأ ُهْنَع كأ فأ هل د خم رع ال
25 3 

 E Ce 1 اشاَب ٌدْوُمْحَم : ِءاَمَدَقْلَ يِئاَقِدْضَأ نع ( فطَتَقُمْل » يف هب ُتْيَتَك ْيذْلأ باَجعإلا ّنم
  a3 8ا

 يل

 َءاَمَب َاَطَأَو نأ ْمُهَمِحَر « يقْوَشَو « ظفاَحَو « يِرْبَص اَشاَب ُلْيِعاَمْسِإَو « ٌيِدْوُراَبْل



 110 يعفارلأ قداص ىفطصم

- 

 ‹ ِةَبَساَحْمْل َةَقدَو ِرْيْمَثلا ةو ءال سده نم َيِتْزَأ سدنهُملا ُباَّسلأ اَدَهَق ؛ اًئيِجحاَّص

 لم اند لوا دب قمن لذا نب لا نحل ب لضفلا ةلم بود

8 

0 

Ap 
25 

 ةو هک شنو ياق تی لو رغب كنه تی اًهِيَف ء ايش

 اًهَتَلَواَرْمَو سده ملت ميركل ٍرِعاّسل اذنه ردم ب ْمَل ىَلاَعَت هلأ َّنأَكَو ؛ اسهم اًرعاش

 ِدْهَعَو ئَضْؤوَمْل نر يف ير إ هعمل غينيس هنأ لع يف َقَبَس اَمِل الإ ابف 5 َةَراَهَمْلأَو

 اذنه ٰيف طل عنقود عطل عج ارت ٍقاَوْذَألآ ٍفّلَخَتَو ٍةَْيِرَطلأ داّسف َنْيَحَو « لَم

 - يقبع كلر ةا ذو را ادعم أ ل نابل درك  ِةّيضَقْلا ساكمْنال_ٍقِطْنَمْل

 اَهمْيِظْنَت ْيِف جاتخت ئىضْوَف ِهِذلَهَو ؛ َةَيِرَمْبَع الو عر الو ر ٌرْغش ال نأ ْمَلَع َناَمْرُْ ُهْْيَع َوُه

 « اًهنْوُُفَو مْوُسُولََو ٍلاَكْسَألَاَو اَهِلْوُصْأَو ضال اًهتاَلآَو ٍةَسَدْنَهْلا ويظن 3 َةَحلَصَم) ىلإ

 اهْساَسَأ « ةد ِةئزاَيَب ةن ةَرْعش ذ مظفر د ؛ انْفَصَو امل بلآ فو اذل اراش هاج

 ّنِم شنب اَمْيِف ٍلْكَّشلآ ٌاَدْبِإَو « ئَتْمَملِل ُرَدَقُي امف ةَبسحْلآ ٌباَوَصَو ٠ طْبَضلاَو نارا

 لب « ةَعاَنّصلأ نم ِهساَسَأ يف انِهاَو نكي ْذِإ َمَهيِل اَمِئاَف ُيِرْعّشلآ نيل رب الأو « ظْنّللأ

 د

3 

 ت
 سس ت

 ۹ .٠ صو 5 ر - س

 . ٍرْدَق ئَلَعَو خؤسُر يف ٍةَعاَنَصلأ نم هس نؤكي ذإ « تبي

 ِرْضَعْلأ رغش ٍ ني هوجاَصِ درن ال ريال اذه ْهَجَرْخَأ يذل « هئاّتلأ ملأ » ناًريِدَو

 َدِجَت ىح َنْيِرَحآلا رش هيف ام َرتْعتَو هارت نأ الإ َوُه امف ؛ ويل اتاما يذلا عِضْوَمْلأ َنْوُد
 َحِلَصُيِل وسْيِياَقَمَو تالا ٍَفطاَوَعَو و هنهذب الحم ٍرْضَعْلِ ٌمداَق هَ اک َسدْنَهْمْل ٌرعاَّشلآ

re frور ےس رل سرلا ماو سوم  

 . َيِنْبَيَو مِدْهَيَو ١ َبّوْخَت اَم َمُمَرُيَو « ْىَعاَدَت ام مُيقْيَو ٠ ءدَسف ام

 3 3 د

 حمل 0 ب ا یخ ثابنإ َوُه ٌقَحْلآ ٍرِعاَشلأ َناَوْنِد
 لفَعْلاَو بقلب هوَرقَت يذلا َدْيَجْلا رش َكِييْؤُت ياي ةيَِسلَك ةو حو «

 كتم ٠ ارغش دجال نري نيج كيك ر اه نب لا هضارأ هك وو ٠ قولا

 باق « ٍلاَيَخْل ا ٌنْيِصَر ٌنْيَيَم كلذ ىلع وُ مٿ : َلالْفإلَا َرْه ُرْعّشل نوَ َنْيَح

 ْنِم ْنكلَلَو « ٍلاَع وأ ٌلِزاَن هنأ نم م ال طِبْهَيَو اَهُطْيِحُم كب ُدَعْضَي : ةَرِئاَدلَأك ُهاَرَت « ةَطاَحإلأ

2 : 
 Ê صح اعل

0 



 ( ملقل يخو 1111

 |[ < هزسإ ا و ق ی ع تور 8 يار وكت
 . كب حؤطيل كلذ هعضَو عضو « ٌرذقم نْوْرْوَم « جمدنم فتلم هنأ

 ايف الق ةاّيحلأ نَع كَل لقنَي ال ْنَم رعاشب َسْيَلَو « ةايَْلَا هي ةف ر هيف فرْعت ٌرْعش َّوُه J ar 2 I r ° 5 هتف ف "كش م

 ِِيِطاَبَو رهاب رْغشلآ يف ءار طق رهاب وحرم لاك ةع نف شل یر « اًيرخش

 مهلا ءزُجُد نِ اَهْجَو دنع نم ؛ ءوْيَلِإ تلَسْرَتْس أَو « ُدَنَأَرَ

1 

 اًذإ ا
 2 ب ع

 نمر سرب ص هرب سمعا كم ىو سو ثوكم نرسم أو ىو ا * كرفس
 . ةرّوصم ةكردم ةراتمم سفن يف ٍةعيبطلاَو ةاّيحلل ري و

 طرا امن « ِهِرْغش ْيِف هتتبيو رعاشلا ُرْصَع نوَ ْنَأ ْيِدْنِع ٍطْرَّشلآ نم 1 لَو اذلهلَو

 ن لا ذل ثٍ تنأَو « ٍرنوْصَلاَو مقا يف يمر ىلع ةرعاَشسلا ةف كا نوت ن

 ذإ « اَهَلْوُمَت ْنَأ ْيِف َّنَحْلآ اهل ٌةَلَوَخُم ا اَهَنَأَو « َةَدْيِدَجْل اهَمَمِلَك لوقت ¿ن ْنَأ هَل نأ ةَ ةَقْيِرَطلَأ وذل

 نم هريل اهب ٿَءاَج تل ةَعْيِرَشلآ ِةَمِلَك : ِةَمِيِدَقْلآ ٍةَمِلَكل ا ثخأ حاوْرألاَو ِلْوُقْعْلل يه
oe 

 س9ا

 ْيِن ْمُظْنَي ال هلأ َبْيِجَعْلا كَل « ِلْيِلَقْلآ ُرْيَغ ائتاَِرْصَع ْنِم هلط يِلَع رغش ْيِف َسْيَكَو ي
 ‹ ظفاَحَو ٰيقوش ءاثرك . عيل قو رع نم نمل جي ني الإ يقل ادم

 ا

 ؛ لِ يملا كيلا 2 ٍجاَجَحَو سد : ِنْيراّيَطلاَو ٠ ٍفْوْلْعَمْلا يِزْوَقَو ¢ اَشاَب ُيِلْذَعَو

 ؛ ُتَجْفَأ رهف د َةهَداَصْمَو اقامت ناك ْنِإَو « ٌبْيِجَعَرْهَفِةَداَرِإَو ٍدْضَق ْنَع ُرْيِدَتلا اذنه ْنُكَي نق
2 

 رع 7

 :ةَمُّلَكُم «امرِهاَطَم نف ةلوُطْبلاَو فلآ ٍديجنَت ىلإ نمر اإ كلَ لك نف هلآ نع

 . كلام ةرياغف « ياس

 : اَهِضْعَب يف ُحَرْمَتَو ؛ اَهِضَْب يف سلا تحت « ةا هتياَسْإَ هضاَرغأ ُرئاَس ا
 0 00 0 at | يي ل ف 7-32 لَو

 وأ ةريحلا نم الالظ . . . الإ ةقدن الو روف الر و شیطان ‹ اهضْعَب يف ْن

e~ 7 400110 2 2و 9 ےہ لآ ي  e 
 ئرذأ ْتْسْلَو « َيّرْعَمل اَهّيف عباتي هئظاو ١ « ٌرعاشلاو هللا » ة ديصق نف لآ كليك كسلا

 ية اتن ون تيك زت أت نرخ اق تت ااا ا م ٤
 1 م 0 2 4

 نرقلا ذنم ترهتشا « يدنلريإلا رحبلا ىلع ةرتلكنإ برغ يف عقت ةعطاقم : 1.200258156 ريشكنال )١(

 . ماَسُي . جيسنلا ةعانصل زكرمك رشع عباسلا



 ¥111۷ لارا نا عم

 ماگ ف اول دخولا عع ريكا اتكرر ةياسنإلا ل 5 0

 اهو  ِاَمَحو مشيط يف َرْضََو يزعم تص اَ أ مم كرا يف اود

 مالكي مست اه ايبا لج يول ءزئهلا كيو  ئأتملا حزؤلإ ير ءزئهلا نف

 تلا بَينَ د ف ةي أ رشا لجو ء ايزو اًَهِراَمْزأب مست 7 امك ٍرِاشل

 نأ  ٍةَساَّسَحْلآ سوشل ّيهلإلا ٍرْييذَتلا يف هني ُبَجْعَأ يذلا َبْيِجَعل ل اتم هتيِطْعَتَو
 عدت نيج ةعئبطلا فر نم برش يه اإ نل يف ةَرْجَم ير او رفا ةر

 ِهقِلاَخَو ِدْوْجْوْلأ ىلع الم  ُراَهْزَألآ تراث ْوَلَو ؛ هئاَرَو ْنِم اَهَضاَرْغأ ممل لْيمَجْلَا لْكَّضل

 نم ٍةمْكِحْ ذهب لص اَمَو يِ اهتم اسف ر َرْيَغ اًْيَش ْتَعَنَّص اَمَل ِءاَرَعَشلآ َكَعَلَوُأ َةَرْوَ
 م

 . اّعَم امل سو اھبرح َكِلَذَف « اًراَهَْأ اَهَئاَق اإ ر َرِصتنَت ْنَلَو ٠ عفاتَملاَو َحِلاَّصَمْلآ

2 2 3 

 صاح نول َقِيَلَعَو هيف علل و ودل ٠ .ٍاَرَجْل ىلإ وأ « ٌلْزَج بولس

 ل يج مو ۽ اَهّلمَجَو اً سْفَنلا يف هئم ريف ههر وهي ةلْيمَجْل جلا سفن

 ا
 زياطتلا صنت جت كثآ كيو * یر یت م ع نأإ انه هبت 20 ےل ثا نرس

 ريغ مكا ذم نف اضم اک : اَهتْمْيَِق نم . ايش تدق تکو مزز نب طفل

 أ قيل رم ا نور كلو لولا فتحا امو « ِةَمّللا يف اًهِعِضْوَم
 و

 ئاب رذتعي نأ الإ اش حضي ال َفّقَو اَذِإ َوُه هت * نطْعُي ن ُدْيرُي يذلا َماَعَم ام ُهَماَقَأ ْذِإ 2 ُهَسالْفِإ

 َفَمَو اَعَلَف « ِةَيفاَعَو رثس يف َناَكَو « سالا ّنِم الُجَر ناک اذه . . . هْيِطْعُي ام ْدِجَي ْمَل
 مصل

 . ريمي مل وه َوْهَو لالا عب تقلا « اعدم اب اك اّسّلَدُم َبَلَقْنأ َهَفقْوَم

 ٠ رييختلا فاض هي َةلْيسَو الإ زال بولا ام
 ناك ِهْيِطْعُي ام اذه ْنُكَي مَ نق

 وأ َنيِماَطَتلا ٍرثش نم ريك يف ُهْسحُن ام اَدلَمَو ٠ ةَيبَحْلا ِةَفَعاَضْمِل ئرخأ ةف ليسَ

 . اتي رسي لاري ال يذل ِتْيَملأ رغشلا ْيِفْهْسِحْنَو ٠ ٍةَتبَملا روصُعلآ يف َنييمئدَبْلآ
 ا م

 ةَدْيَجْلآ هتقيرط ىَلَع هب ٍرْجُي ٌرَمَْسَأَو هناقتإ ¿ ْيِف لابو و ويوْلْسُأ ىلع َصَرَح اإ هل يلو
 0 ا



 « مّلَقْلا يو » 111۸

 ينل ةينايبلأ ةَعْوّرلأ كلت َيِهَو « ٍظاَفْلَألآ َءاَرَو اَمَو ظافْلألآ راّرْسأ يف اَقُمَحَتُم < ايف مدعم 2. “زا لآ 5 2 KI .٠ كاسل م .ET ef o مكن سوم نس

 - ةَقْيَقَحْلا يف يه امك - يرش ةَعللأ اربع عم « ٍرْيبعَتلا يف مس اَهَل َسْيَلَو ريبغتل ريتا ءاَرَو ْنْوُكَ

 نؤَعَو « ٌيَقْلا عبط ٍفاَْسإ ن ديس « بر الو هل ٠. جول ايلات ال اهقْيِسْوُم املأ

 همي ْتْيحِب « ءفاَرطآ نم مولا هَل ْعَمْجَي ام دوما يكبر مالو ٠ ِبوِبْعمْلا هركف
 م نيو ؛ يزعل يف اقنع نرالا ِءاَغَلُب نم ة ةاَيَحْلا هدو ٠ وِنرْوَصُم راك نم ُدْوُجْوْل

 ظفاحو يقؤش وشب ٌكْلّملأ “اصير : ةَئْيِمّللا ةي ةَ ةّيِخْ رات اهرِهاَوَج طخس يف هيب هيرا همظْنَت

 ؛ كِل راك ىلإ ٠ ماع يآ نيزؤلا نيو يطع يملا ىلإ ٠ يِرْبَصَو ٌيِدْوُراَبْلاَو

 . سيلا ْيِرْم ْنَِإ 2 ٌيَناَيَبْلا رول لج ِةاَمَسُمْل ىَرْبكْلأ ةَر َرَهْوَجْلا ىلإ

 : [لماكلا نم] ٍبْنَقْلآ ةَفِص يف ُلْقَي ْنَم ىَلَع ِدْيِعَبب اذه َسِيََو

 يط يفور ئِف َنْلِزاَم رار يأ تني لقا

 ّيَحْلا نِئاكلا مج ةلقَأ را ةر ةَروئاَق

 اَمَهَر تَقَمْشَأَو لاَجلاة نم  ثقرق يذلا بلا ٠

 اَلا لأ تو مِيِيَحلازشغت 2 ثقظأف ولا هنب ترن
 بلآ ة قرر لا جلا رشأ يف ٌكِفاَيِإ ْنِمَو كنم ْتِبجَعَو

 بْرَحْلا يف رْوُمْفَمْلا ةلذ نع فصلا رتتفلا تُو

 اَعِرَق قوت كالت تس َ طب ضا نإ تاد ارات تنر

 سالَ ا 1از فخّرلآ اَمثاَضَت قاض ُضْرَألاَو

 ُنَمَّرلاَو تنأ ةدخو تِنقَبَو بخل قرفتو ىَوَهْلا لاح

 ْنكلَلَو ُتَقاَعَتَي ُهُعْيِطاَقَمَو ٌهُدِئاَصَقَف « ُهَرَكْكَأ اًنرَيْخال ِناَوْيَدلَأ اَذلَّه نم راح اَنْبَهَذ ْوَلَو

 دام ٍحاَبّصلأ َءاَرَو نال < حاَبص لَك ْيِف ٍلاَمَجْل َةَدْيِدَج ٌرَهْظَ ؛ اًهَماَيَأ ىلع ِسْمَّسل َتّقاَعَت

 : اَهِرِعاَش سف نِ ُدياَصَقْلآ تت َكِلَدَكَو « رجَقلا



 عر

 1 يو چ

 1۱114 يعفارلا قداص ىفطصم ےیورد) نی سکس

J |او ) 25 و 1  Dsا  

 صز : رّيكألا ٌدَجْلاَك رهو ٠تا دالا هلك 508 حبش « ْفطَنَقُمْلا »

 هلا ٍتاّدلآ يف هاب ملهلا ىلع دبي مْلِعَو ٠ رحل ال دارنا ٠ مارب خِاَنَو ٠ عج
 اَهَل ُفَْعاَضَتيف قاَقْختْسالا اهْنم ُفَعاضَتَيَو اًبْوُجُو ةَمْرْحْلآ اَهَل بجو « اصر اهَلالْجِإ ضر
 ص
 »ع /

 َتْحَت لْيجْلا ُهَناَجَرَد يح شرع الإ َرُه ْلَمَو « ئَرْخأ ٌهَوبَأ اهنف ةو الإ ُدَجْلَأ لْمَو 25 ماع وم و 52 م س

 ؟ ِرْضَمْلا َقْوَف ُرْصَمْلآ هتافاسَم دادم الإ ره ْلَمَو . لْيجلأ

 سْيماَوَلاب ةيِضاَم اوت َمُدَقَت نمل يف ُمَدَقَتَيَو «٠ ْمَرْهَي الو ريكي ؛ ْفطَمْمُمْلا هو

 َلّوَألآ ُهْبِجاَو : هتإرقبعب ِدرَمْتُمْلا ٍلْفَمْلاَك وهو ) ؛ ةا وا َديَقُم ١ ٍسيِماَوتلَا ىلإ

 نيني ات يتلا بالعمل نفاع ْفطَمْقُجْلا » اَذنَم شنا ْدَقَلَف ( ؛ لوألا اتيا دركي نأ

 ر ْنَأ ىلع الْيلَد َنْيناَمَتَو ةَعْبَس اَهَماَقَأ اَدَّلَجُم هومر طيس رف هو ) لع

 لإ ريك ثلج رتو. اهيابيو اهتالخأ ةلوع ايلا حنس ( ؛ ُدْنَع يِنغُي ام

 هيف رسا ٌيِمْلِعلا ر ِهَدَبَمل ِهَئاَقَو ىَلَع وه يقبو . . . ٍتالْثَمُمْلاَو ِتاَيئْغُمْلاَو ٍتاَصِقاّرلآ ٍلْثِم
 لص يع يصرح ل

 ا ت ا

 ؛ لِصَلآَو نيا يف لا قايم قاي بدلا مذملا يولع دُ اتا وپ ځلا

 ُهْيَنَهَو ٠ اهب لایتخالآ ال ٍلْثَعْل ىب ٌماَدْبِإلأ ُهُمَهَو « ُضَرَعلأ ال ُبِجاَوْلأ هيدي َّنْيَبق

 قرط كيه ل يف قرط ‹ انذلآ ذهب ُهَبلَمتْمْلا مالخألا ال اًينُدلآ يف ةَ ةقيَمَحْلأ
 ىلإ ذات ٠ نيا لع يغ اَم َوُهَف « ٍرْمّدلأ لاَوخأ ْنِم مال هست ِءْوُدُه نم ٠ فسلم

 ددنقت الإ د يقي نمو ٠ وبقي نإ ينقي نم ثم ةكرثع یف لم ٠ وَمَا

 ةنسلا « م 1915 رخآلا نوناك /رياني ۱۳ = ه ١154 ةنس لاوش ۱۸ ۰ ۱۳۲ : ددعلا « ةلاسرلا» ()

 . ۸٠ : ةحفصلا « ةعبارلا

 . ركاش دّهَحُم دْوُّمْحَم ٍقْيِدَّصلل ٠ ْىّيتتْمْلا » ٌباتك )١(



 ١1 » ملقلا ٌيَحَو «

 نيو . “يمل هدأ مص ِدَدَع َنيِاَمتلاَو الأ ُهَدَلَجُم « تاتا »أب ذو
 ممل e و e ےس

 ْتَمْحَأ اَمَق « ٍمِئِظَمْل راسا اذنه تّلَفَتحَأ ِدَق ُتاَلَجَمْلاَو ةييئألا تن

 5 0 ١ N 00 ٍفطَتْقُمْلا اب
0 

N 
3 

 م ےس سوم ل ےک

 دْوُمَحَم ذاتْسألا ر ضار اَنَفْيِدَص ْتَمْرَلَو « ِءاَبَمَألَاَو باّتكل ّنِم َنْيِرْوُهْشَمْل تلرتغأن

 مو نيس ِءاَهُر يف « ُفطَتَقُمْل » ُهَجَرْخَأ يذلا َسِئْفَتلا تخبل اذنه هتَباّتك َهَدُم ركاش

 10 سا

 ص
 و

 ءايشأ ُهْرّصِبُتَو ١ هرؤعش ْيِف ههو ١ هطاَبْنيْسا يف ميل ْيِسْوُنَو ٠ هِرْيكْفَت يف لد « ِةَحْفَص

 هُ « ُبِذَكْلآ اهن ناك ةع ثا هيض ىلع اهب دريل ٠ انف قدَصلأ اَ ةَيفاَح تا

 يلا ةايَحْلأ ال « اَهِتاَذ سلا َكْلِي نم تَءاَج لآ َءاَيحْلا َبَمَكَي نأ ْئَلَع َكِلَذ لك بعت

 ايا هياتفأ سؤ ني تاج

 اّ َءاَج َفّلَوُمْلأ نا  ِدَدَعْلا اذنه ةَءاَرق يف ُتْيَضْمَأ نأ َدْعَب ْيِل رطح اَم ُلَوَأ ناک ْدَقَ

 لي ىح ارقا يف نأ ذكأ مل مث ؛ قني مكَو يتلا خيرات بك لإ : ر هت دلا ےب
 نم اَدِِدَج اًريِسْفت نرالو نيم ٌدَقَُمْلَ بار يفت دعب يملا رغشإ حص د أ يل

 اَهَرْشَت ينل ةَمِلَكْل الإ ٍضِماَحْل ِرِعاشل ادم خيرات ْيِف َُدْيِدَجْلآ ٌةَمِلَكْلأ اَمَو ؛ هسفن ْىيَئتْمْل

 ۰ . مْرَيلأ « فطَتَقُمْلا »

 ذَقَو ؛ عرف الو يهني ال هرغشب تباَجعإلا َّنِإَف ؛ يهني الو عرفي ال عملا ادم نإ

 تا لع يتلا هم ب قلتو درا ےک اع اوت تت نق
 ت

 نَمزلا يف تمي مي اَنَمَر َكلذب اَهَلَعَج اَمنَأَكَ

 يهسب

1 
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 هسفن رس وهو ءدخئرات لو نِ ويف َضْوُُحْلا ىقلَأ رس ىلع اًبوطم لجل نار

 3525 ْيِذَّلأ ِبْوّصْعَمْل ِكِلَمْلاَك ْيينتْمْل ناک رسل اذلهبَو ؛ هتوف رسو « هرْعش رسو

 ُتَلْظَيَو « ٍضْوُمُعْلآَو فما ردح َفْيَّسل يقي وهف ؛ اًمْيِمَج سار ِناَرِظَنَي ضدي د َفْيَمْلَأَو

 : ٍلَمَألأَو ٍةلْيِحْلأَو ِناَمَتكْلاب جاا

10 

 . ( م19 ةتَسرخآلا نوناك /ْرياَنَي )۱( ١)



 ١ يعفارلا قداص ىفطصم

 ‹ ٍبْيِجَع يتسن ٰيف ردح هٿ َءاَجَق ع« ٍفطتَقُمْلا » ُتتاَك ادب ملأ اذنه نمر

 ٌلْيُخ اًضْرَع ٍبّيطلأ ْيِبَأ ٌرْغش ش كلذ َنْيَب َضَرَعَو : بابو ومنو ةمالو هناك خيرات ١ ا
0 
 مع

 َكِلَذِبَو « اًهِلاَوْحَأَو سفت ِثداَوَح ىَلَع ِهِرِعاَش مف ْنِم ئَرخأ هرم م ليف ْدَق ٌَرْغّشلآ اذنه اذن

 لجأ يع ياو يف تاک ذإ ارا 0 ا ناک يل را فشخ
3 0 

e 
 إ : لاف بح وس يملأ رارشأ نم ُهَفَشَك ام بج أ نمو تأ ةلؤخ بحي ناك هن

 : َلاَقَك ضر ْمَل اَهنَأَكَو  ًةَرْيبك َةَحْمَص ةَرْشَع مخ كلذ نيف َبَنَكَو « ِةَلْوَدلآ فيس ريمألآ

 ا قر ؛ « فطَتفمْلا د 2 ج نيرن يللا هلأ اذن بنی بین لمَ ناک هن

 7 مو ر« ار بل 08  َنْفَدُمْلا ثحاَبلا فق اك تولا اب ب ةج نا يو 57 ١

 ادله < هريش مبل دي مو تح كحال هش نوح ربع نف اَنْ الو انآ هن ءرَملأ عْيِطتْسَي

 . ُدَعُي اًرْوَف ُهْبْسَح الهو کذب اًباَجْعِإ كيس

َم یف أ تنك رل 45 لَو
 . “لا ف نم . لا َناَك

 اشلأ ٌبلقلا هيف ثَحْبُي ن

 دوام

 م

 يو ُلاَمجْلآ ف تي « اًهّرس ُةَرَقْلا ِهْيِف ْتّوْطَو « اًهَتَمُْكَح
 ار يب ء

 . اهلك اهنم رک رب بيلا ّنكللَو ٠ كلاَمَمْلاَو ِكْولُمْلآ
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 سلوک  « Christophe Columbusل : اًيْنّدلل ايدل نم ب اًراْظإَ ةكْيِرْمأ ْنَع فشلا يف

 ليقف : اهبل َبَهْدَو < ٌيِرْسَبْل خنراتلأ يف اَمَدَجْوَ ُهنكَلَو اًمدْوْجُو قلي :

 هِلَْقَع ْيِف يل نيل ام هل 0 ْتَناَكَو « مَلاَعْل «

 َةلئاَم ةَيَقَح اهبل ىه ار َّقْذَحْلَو ةَناَحُمْلَ .

 اتو و ي بک ٤ E تك

  n ELاعتاب نواب تلو عر ب زباب .

 ْحُيَوُمْلآ ِةَحْئرَق رْبَع ةَحبرقب ٠ ِّدَحُمْلَأ ةَقِبرط ريغ ٍةَمرطَو «ْيقَمْلا ةَركف ٍرْيَغ ِةَرْكِفَو ‹
 ريَ ٍدْضَقَو « أَ ةَعبيَط ري ةعيبطَو « ة ٍةَقَدْنَّرلَأ لّفَع ريغ ٍلْقَعَو « ّصاقْلأ لايح ربع لايخو

 رجلا دن ٠ ايف يذلا لولا ملأ هل ٌصَلَحَف ٠ ِةَبوُبْسَمْلا ةا ِهَيحْيِرمب اَمَأَرَق ذإ «

 اذل رل هذهِ خرا ع نم اَهّلَبْسآَو ٠ بتمن ٍرِعاَشلأ , هساّسخإ ىلع اهرم

 اًهَبِياَجَع َةَقَقَحُم ٌّيهلإلا اَهِضَرَع ىلإ ةَهِجَتم ةماعلا اًهتعْيبَط يف يه امك ا

 رونا يح زإلا

 ےن
 اَمك ِهِدَي ٰيف ْتَناَلَو « اهتْشأ هش ام ىلع هل ْتَعَّواطَتَو « َداَرَأ ام لكي ريم ُهْنَدَمَأ دَ

 هو الو ل هل د يطا يي دبس نب

 رال غلب « يأ ئتسأو « لاخلا بأ لاح فض ف كِل عم اجو زينت

 . نايا يف اهي ٍدوُناَق ْىَلَع ايق ةَعيلَبْلا ةّيسفّئلآ رخل ٠ َكْلَي ةّيئَمْلَأ ا دري ةر ْذِإ
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aاَيَح خيرا َداَعَأ ةَمْيِرَطلأ ِهذلَهِبَو < 7 ا يف ٿَءاَج اَمَك اًراَوح اَمَرادأف  

 ةنسلا < م ۱۹۳١ طابش /رياربف ٠١ = ه ١1784 ةنس ةدعقلا وذ ١۷ ء 1۳١ : ددعلا « ةلاسرلا )#( 

 . ۲۳۹ : ةحقصلا « ةعبارلا

 )١( ٍمِيِكَحْلأ ٍقِيِفْوَ ْباتك .



 11۲۳ نارا اس صم

 23 ا فلي لع ا ب + ةا ىه تناك ةيعلا سزا كَ الجو لل

 . اهدح و ةَوُلّللا اَهَلَعَجَف اَهَجَرْخَتْساَم « ِةَكَدّصلا يف ِةَولُللاَك ٌةَريسلآ ريس ِتناَك . َناَيَبْلآ يه
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 ُهَّنِإ : َلاَقُي ْنَأ ْنكْمُي َسْيَلَف « ٍةَعْيِرَبْلا ةكَفلأ ةَمْيِرَطلأ هذلَهب ُهَسْفَت ُضرْفَي َباَتكْلا ادله نإ

 فنون أ هن ز متي الو ؛ 5 اذه 0 5 0 ال

 ااا صالخإلا ١ < رل 6 گا ا ىە نالا

 . رذَحلا ةياَعِب اًرذَح « َةَقّدلآ لك اًقْبقَد « َِئاَمألآ
 ا

 ْنِم ٍلْكَش يف ئَرخألا تاعا ىلإ ٍةَمَجرَتلِ ريل تايه ان ةقْيِرطلا ذه ِدِئاَوَف ْنِمَو

 حنات يف ةدِرَمْمُمْلا ةياَكِحْلا َكْلَي باَجَعإلاب ارقي نأ ىَلَع َنَمْزلأ اذلَم ُمِغْرُي اَِلاَكْشَأ نسخا

 يع اع هک لاهنت ی رش دعت تت هل کہ تشل

 رص عج

Fr 

 اَهَبَذَم م هود ی ياو یر لع یر تی ین بلک

 . . نمل ِقَسن ىلع اف

 ُتْسَحَو

 يعفارلا قداص ىفطصم
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 عبي , تكلا يف لاما ذم + كَ كي يف ام «وييفت مل راش اول أ

 ْنِم ُقاَرْوَألاَو ْنْوَصْعْلا ج رحت امك هاب نم اَهجِرْخُي ةَرْوّصلأ ْيِف َلاَمَجْلاَو « هب ٌرِهْزُي امنا

 َمَرلأ هلعجت هنقيلسو « يز َْلَع ِناَيبْلا ّنِم ْيِرْجَي َرْهَو « ةر هِيِفَو ُعْبَط ُهَلَو « اَهتَرَجَش
 ّىبَرَعْلا رعشلا م م نول ةحأ يل ی یی لإ ترآ رثشلا دز

 امك وئام دقت حف ئاتلا ىلإ رضتلا ال نف رحم رشا نإ ءار يف ليَ معَ
 . ِتاَلَجَمْلاَو بْحّصلآ ضب يف ةَياَتكْلا ُبْيِلاَسُأ ْترَدَحْنَأ اَمَكَو < ُلِيدمَتلا َرَدَحْنَ

 « اَنَيَب اشف ْيِذَلآ ٍةَحاَإلَأ حُر نإ اَهُعِجْرَمَو ٠ ٌهاَبَحْلآ اًهِئف ُبِلَقْنتةَرْييَك هوجو َةَيَماَعْلِلَو

 انه يهق ١ بزعل ْيِف اهِلَمَع ريغ قْرَشلأ يف ُلَمْعَت ينل ةَييَدَمْلأ هذلَه ٰيف ءا هَل امر

 ىا افا ةَملرعْلا ّنِم ٍفِيِعَض ّلِظ يف « ٌصُخَرَتَو ٌحُعَسَن اَُه َيِعَو « ُمِئاَرَعَو صخر
 « ئرخألا رهام لبا ح لا كيل ارهطَم الإ سلاف يف يِ امك ةا بيرل
 اتو ٠ لوألا عو < ةلزجإلا ِْلخَتَو «ةَليِصَتلا طْوْفْسَو  ٍقلُخلا ٍلاَمْهإ نم
 ةايَحْلا ِةَغالَب ف َرُه امم ىَرْجَمْلا ادله ْيِرْجَي ام ىلإ « ةَساَيّسلأ باَرِطضآَو « ةَديِقَمْل
 ِهِعِضاَوَم ْيِف كلذ لك ؛ حْيِصفْل مالكلا َةَغالَب يف ٍفاَسْمَّسلَأَو ٍحرطْملآَو ٍلْوُذْرَمْلاَك ة نعمل

 كلذ كَ « ٍضْمَب ْنِم اهضغب ماع كلذ لکو ُّصصُخَرَتو ٌحْقَسَتَو ةحابإو دزيقلا َنِم ٌلّدَحَت
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 ‹ ةيناثلا ةنسلا ءم 4 رايأ /ويام 3١ = ه 7١ه ةنس رقص ۸ < 55 : ددعلا « ةلاسرلا» (*)

 . 480 - 817 : تاحفصلا

 ا ا ل ازا ج برا يذلا ا ! ن اويوه ىَلَع ثأر ییفارلآ قِداَص

 ىبحاص ىَلَعَو بيع نأ ًالئشألا کلو ُهُنْدَجَو ُتِبَح : ٌناَريدلا اذه دجأ نأ ُتزَبكَأَف ءاَقَولأ وُبأ
 . [: لاق «ءاّدغلأ ِةَلاَسَولِل ثي دحل اذهل تلقت , اقوي نأ غبر ؛ امم ورت لَه : لاق

 ناريل ِنَع ِءاقدْصَألأ ضن حم اتيرَح ناك لالا اذنعَو ٠ الآ ز ؤبأ دومخم ٍدْيِجُمْلأ رعاّشلل ) )03( ا

 . ( ؟ يمنا ُةاَيَح » اتباتك نم « ِةَلاَسّرلَآ يف ُهَلَمَع » رظنآو : ُتْلُق ؛ ِءاَرعْلا َةَلاَسَولَأ يف َرْشْنَ

 2 ماع



 11 يعفارلآ قداص ىفطصم

 ٍةَساَيَسلأَو ةَدْيقَمْلآَو ةئْوْنلَاَو ةَلْوُجْدلآَ ةلْيضَمْلاَو حلاو َةَعالَبْلا يف ٌنحَل
 ص

 ةي ىلع ال دال ةع نَلَع « يارجلا يف «رفكلا رخش) هك مزيل شل
 وع اهِباََك قاذا تَعَضْحَأَو < « فحصل ِتَرَمَغ ةْيِفاَحَص ٌةَحاَبِإ ِهِذَمَو « رشا

 ذم يف کلا نوی ال « (ٿ تاتالغ الغإلا) رسن امك دباصقلا ضب نورمن م ةا

 ! ِنَمّنلآ عم ويف ام ْوَأ ِنَمتلأ رذق ْىَلَع لب « ٍةَعَْنَم وأ رْييْمَت هَ ْوَأ نابل هذه اَلَو

 اًناّيْحَأ ٍدِئاَرَجْلأ ضْعَب رذَص ْيِف ئَرَن انآ « يلع ةماعلا ن نطو رضا ل لام

 ْىَلَع لَا اَلَو ُهنِم َدَرْبَأ الو فعضأ مظَنلا ِتاَقَبَط يف اَلَو ِرْمّسل ٍةَعاتِص ٰيف نكي ال ارغش :

 « رشا اَحِلاَص املك دمي اتاما يذلا لضألا َكلَذ نَلَع هلو « يرغل قولا ِداَسَ

 . ٍرْعّسلِل اَحِلاَص ْنُكَي مَ ْنِإَو

 طْوَقّسلَأ َنِمَو ٠ اًيِراَجَي اًقذح ِةَلْفَعْلا َنِم ُلَعْجَت اَهِكَمَت ف ةماعلا ٍتَحَبْصَأ اَذَكَْمَر

 « حالا ُهَلخاَدَو . يذلا تم ريَ نمو « ةِفَحَص عاب ةاكَرلأ نمو « اسف اول

 ّنم باب ٌرِجَعْلاَو ٠ ةَقثلأ ثخأ ذبح ةبثرلاف هبشلاو يِوْمَتلآ َطِيحَأَو ‹ لوألا هيف َمَقَوَ

 ٍةَعْيَطِب وه ناک حْيِحَص ٌرْذَعِ هيف موي ال اَم لَك ٠ ِنْيِكْمَتل َّنِم تعم ُفْحَّضلآَو « ٍةَعاطِتْسالآ

 . ِهِسْفَن َرذُع ييف

 او ونا و اوت ماس نيو ب وخ رتا نب ةد هنت م ٍدَْكَأَو

 « ماَلَكْلا يشو نف سفت َعاتص كاتم دعت ملف . لنا قلا بم لإ « ثلا لي
 ةماعلا ه ذلَهيَو ؛ ؛ ْيِناَعَمْلا ِكِبَس ف ٌةّيِرْكف ٌةَمِ رطل. أك مفك ی ی ٌيَقْيِسْوُم عبط الو

 .. نيكل: ٌرْعَوَملا هيف َمَقَوَو ٠ ليس ْنَع ُلْضَيَو « هجهت ْنَع ُلْوُرَي ُرْعّشلا ْذَحَأ ةا

 يا اَهُمْلَأ ٌفَرَطلأ َرْه « ةّيْشْحَوْلا ّنِم ٍثْيِدَح بْرض لإ اًنْرِصَو . . . ُبْوْبْحَمْل هاَرْكِتْسالأَ

 « اًدْيعَب أملا هال مفلار ءار مدال ما اتق ؛ اجالا ا نف يش يشحولا رغشلل

 يف هوشو لَم هلك كلذ باس ال ةَقيِرَطلاَو « ْيِوَتْسَ . ,ال أَو « اًكلهَتْسُم تعما

 ّنِم ِتْيرْعلاب اًيِلِهاَج ُخسَمْلا ناك اَذِإَو . ٍليِصْفَتلا ْيِف ب بالا تق نإ < َةَلْمْجْلا

 ّنِم كيرلا اًيِرْصَع َناَكَو ؛ َنِناَعَمْلا ّنِم ٌيِسْحَوْلاَو ‹ ٍتاَمذلا َنِم رفالاَو « ٍظاَفْلال
 م ؛ يِلَعملا نِي فيخكلاو ؛ بنلاسألا ىي نجلا « يلا نم لزا ٠ ظا



 ؛ مَلَقْلا يو 111

 رسل يف َوُم ْلَمَر ؟ هضْغب ْنِم اإ َكِلَ ضْعَب ُلُهَف - دْيَمْعَتلأَو باَرِطضالاَو طْلَخْلَاَو طقسلاب

 يف ُهَعَضِيل ٠ اَناَسْنإ اه ناك ناعم نِ ُهْحلَسَف هذآ ُهَحَسَم يأ ن نال علت الإ يمل
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 ؟ ٍلَْألآ هيب الإ هَعَم سلو « بسلا ُرِهاَظ الإ هيَلَع سل ايرج ا ارق اهب ُريصَي
 رسب يذل رشا نم ريثك يف ِناَنَقَفَحَمم ٠ ُةَيِرْْشلا ةئريزاخلاو ٠ ٌةيِرمْشلا هب دزقْلاف

 « ِةَفَسَْقْلاَو مْلِعْلآَوّنَمْلا ِروَطَت يف اَلاَمَك الإ امه اَمُهَنْوَرَي ال ٍرْعّشلأ اَذنَم َباَحْضصَأ َنكنَلَو ؛ اتي ب

 « مهلا حب منَ نع قذر , سلا لبق ني غش عير تحت تبعد نم تثأر
 يده رشا اذه نأ ىلع نَا وه هيَ كلذ - 0

 ْنْوَكَي اَمَو ؛ َتَرْوُص ٰيف ْجُرْخَي ْمَلَو « عبط ب ا" ىلع تاي ملو هزت ٍفَْتسَي مل « ي

 راق ساَّسْحِإ ْنِم ْنِكِلَلَو « ُهْنَع و هعاَقِدَو هب هناا ِهِمِظاَن يأَر ْنِم نيب رنا نع ليل
 ١ . عب ورنا هَل ِهِزاَرَتْمَآَو

 »+ د 3

۳ 

 عجزيو « ٍةَحْئِرَقَو ركف ْىَلَع لومي « ِكِبَسلأ ٌنَسَح « ِةَقْيِرَطلآ ُدْمَج اَهولآ ْوْبَأ رِعاَشلآَو
 كلا یا يعاب خل اح لان هذ كل وقعت یک ن

 ؛ هيف ٌةاّيَحْلأ ُهْعَصَت يِ يعش يف عصومي همام دوکي ىح ميهار دباب مي

 وكرت ال : ةَرْهَرلأ ٍتِْنَمَك ِةلْئْجْلآ يف ُهّتِكاَلَو ٠ عِضْوَمْلا اذلَه ٍةَمِص ف لوطي ُمالَكْلاَو

  َةّماَن ةّيِفاَو ِةاّيَحْلآ ٍرِصاَنَعِب اَهَرِصاَنَع لص ن يذل ِناَكَمْلأ يف الإ اَهَملْبَم غلبت الو « اَهَءاَكَر

 اًهِعِضْوَمِي م ام هنو اًهيِنِكرَت يف مب يِذإ ۽ اهن ايق ريال يق نع اهي ال

  ِنْوَّللأ ٍضَرَم نم. دب اَمَق اّلِإَو « اَنْفَصَو ام ْىَلَع هره هزل تناك نو ر ديكرتو هتي كاد

 . ٍلاَمِجْل سو رشق لارو ٠ رطبا مركو

 اَهْيَرّصَح َةَمْلاَبِم اسْمَ ههوو ٠ ملأ نبطي ول هنأ ِتَهَو ٌةَمكحْلا نَا اَلْوَلَو

 ظن ُهُرْعَش َحَرَخَلَو + ٠ اينو رص ع تره ز تقفل - لي َرقَم ال اًرْضَح اًهَلأ بابْسَأ ٰيف

 ؛ ملل ِءاَمَسلآ ةهج يه هيف مّلألا هج نا َرْيَغ ؛ يخول نم هي بابل مقلم ارض داس

 هب نشل اك جال ا كلا ها دار ا
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 11۷ يارا ناس نعم

 . نسج تا ةر ديس ِءْيَش لَك اهن ايس يلا وملاك لوقما
 ناك قُم « تسب ل كلذ ت تففط َةَمَطَو 3 رادع هل ْتَنْزُو ق ٌةاَيَحْل تمد م ركل

 دعب > لاَ ةعمدلأو ة رز ( باو ْىَلَع ُهَرْعِش همام َرُصْفَي نأ هب ر ب

 رس e وأ

 « فص نأ هَ ناد تقع ات ئّرْشُألا َنِناَعَمْل

 فم مل هنأ يف وب هيب بش هَر ٠ يِريَص اشا لعام ! ْذَح ْنَلَع ْوْذْحَياَمولآ ا نأ يل ُرَهْظَيَر

 دا رای وف رت او أ َرِيَغ ؛ ةَ ةد الإ نول لعد
 ا

 ءو

 ٍنيَئَذِفاَن اَمُهَلَعْجَيِل طئاحْلأ يف تدني نأ ُلواَحيَم اَكولآ وب

 وأ ٠ ٍلْقَعْلاَو نيل َنْيَ هيلع نع نسل هولا كت ذأ ذل نب ني

 مست ٌةّيشاَعَم ةَرْيِح ُبِلَقْنَتف  َْئْعَمْل لار شوا وأ « سلو عقاَوْلأ وأ ٠ ٍبْجَحْمْلاَ ِدْوَهْشَمْل ملا

 بلَقْلا رغش عش َنْيَب محقق رسا يف ْعَقَتَو « ةأر هَ ةيْماَمْلآ اًهتَمسب َيِناَعَمْلآَو َلاَكْشألآ

 هَتْزَم نك قارا نيب كَ 3 ٍةَعْئاَجْل ِةَدِعَمْلا َرْعِش عش ڈ - لماما رکفلآ ِرْعسَو « ٍقْشاَعْل

 ةلم ا مل ٍلاَمْلَأَو بايلار ماتطلا ىلإ يه

 ام کک ا

 بأ فِرْصَي ْنَأ ةَرِعاَّشلا سفت ِةَقْيِرَط ىلإ ُبَرْفألاَو « رييذلا يف ُلئمَألآ َناَك هئ ىَلَع
 ٌيِرْغّشلا رشا ٍةَمْكَح نِ ابا هلجي وْ هب عَ يلا يالا َرْوُعُشلا اذنه اَهَوْل

 م ُهلَعَجَف «و هلي هلوخَت يف اا ليت ني يزول نبأ هفّدص امك « اَهِئداَوَحَو اهله ان اينّدلَأب

 . عادفإلاَ ِءاَجِهْلأ َنِم اَباَي ةَرَمَو ¢ ٍقاََتلََو حْدَمْل َنِم اب

 اَ ّنصَنَو « اَهَمَكاَح مث * ينل < َمَهَنَأَو ١ كلذ يف ُهَدْوُهْجَم اًفَوْلأ ربا ُرِعاَشلأ َلَدَب ْوَلَو

 اًمْكُح اَهَذَحَأ َمُد « َةَيِصَق ٌةيصَق اَهَحَفَرَو « َسِلْجَمْلا َمَتْفأَو . ْئِضاَقْلا َسَلْجَأَو « ننقل

 عم ةَ قارش يف راو مخ ىلإ مس نف رمو ردا دغ وَ يف هك امك

 ْيِف ْنِهَلأ هب ةَبمْوَمْلا رس ْنِم رخآلا ِبِناَجْل ىلإ ُنيقَدلأ ملام اذه ئَدَتْمال نإ - ةيرْخُس
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 اذنه ْيِف وَتْقَو َرِعاَش َبْيَر الو َناَكَف ٠ .اًهْنِم ةّئرقلآ ةّيحاتلأ هذه َنْوُنْكَم جرح « سفن

 . ةَقْيِرَطلأ هذه يف هِرْصَع مامر 3 بابل

 یف لوم يَ لَو 1 دك 1 هذله ىلإ ىم وت 3 هليل ةلْئلق َءاَيَشَأ وناوْيَد ِتاَحْفَص ْيِغ نَا ْىَلَع

 ني ولا

 علا نشأ : نأ إو ٠ اهفيِاَصَم نف هج نكي ذأ ُهْيَوْلاَو ٠١ هرْغش فيعاضَت



 افا

 « ملقلا يو » 111۸

 ٍضْعَب ىَلِإ هفت َةَمْهَل ُفِرْصَيَف « ملا اته يذلا ٍلْصَألا َكِلَذ ىلإ ُدَمْمَي َنْيِح ردنا

 ءوزجم نم] هِرْعِش ِنِساَحَمَو ِعِئاَدَب ْنِم َّيِهَو « ئَراَذَعْلآ ملح » يف هِلوَقَ « ةّيِرْعْشلأ اًهِهْوُج

 : [لمرلا

 نزلا لق كل ن يرقعت ِكاَكئْيَءاَمُهاَم
 ل قرا ف رار ولا و تھ

 نوزُخَو و٠ هحشسشوج نمو وğğĞ خيا ةهيف
 0 قر مه م . 4

 ن و بار طضاو لضزفغو ؤ ضُوَو

 ين ټتال ناز ثا بنا تو
 نو تجو و شرنن نوقف نوا هت 2 ظ)0 2 006 م وم ع . 8
 56 هك ك 02 ر 2
 نح ننيزأ يئ نب قىرا يح ثا ئش
 ْنْوْفُجلا ليام فلت  ةسس نأ قرش تن

 نارزئا لأ نات مَع | 7

 . نا ةا يهي طغى الاتات



- 
 ا

-_ 

 ا صيسرس و ها

 ُهاَطْعَأَو « ةَجِنيتلآَو ِةَمَدَقْمْلآَك نيش بيرت ٰيِف عدو الإ َمَدآ نب ْنِم لمَ اد هبا َقَلَخ ام

 ۸ عجار] يي ْنَع َكَلَه ْنَم َكِلْهَيَو ديب ْنَع يح ْنَم يخيل ؛ ةياَْلاَ َِلْيِسَوْلا ىَلَع ةرذقلآ امه

 وأ هرس ىلإ ' نأتي نَأَو اجلا يف ةبغَرلا هوُ ِناَسْنإلآ بكت يَ ؛ ٤١[ : ةبآلا /لافنألا ةروس

 ىلإ هم ْيِضْفْيَو باَجِحْلآ اًدلَه وب ُكِتهَي ام دنع بيورتلآ اَذنَه ْيِفَو براي أ هن علب
 ٍةَحئاَر وذ ٌرَدَق كلل « راَدقَألآ َنِم ْرَدَق َحاَجنلأ نأ رکنا امو ٠ لع كب عج رسل ادن

 دَمَأ ضْرألآ نيو يو املا يف لاب ال وو ءال تخت نت ورتي هب صاح ةو

 الرو ؛ ٌةَرْيثَك اَدْقَأَو ٌباَبْسَأَو ٌرْهَدَو

 . ٍمْرَعْلا لَ ةد ثقثوت الو طاس ىلإ مْزَع جو الَو ةر ْيِف طاس حص الو ٍلَمَع ٰيف

 ةَ « بلوغت الطب زأ اهمضِ وأ صاح هذاه ُدِسُْي ام كلذ ناسنإلا ف أ ري

 ء ٍدْضَقْلا نع َيوتْلم ٌقَحْلآ ِنَعَُعِئاَر يِ اَذإَو ٠ لت اَلَو يره ٿا ٍيِدَت الو لص يه
 ْنِم حار الإ ءيش اًهْنِم لاي اَمَو « ِدْضَقْلآ ٰىلَع َلْيِلَدلآ يهو ّقَحْلأ نآإ ليلا يه تاکو

 . يأًرلآ ُباَرِطْضأَو « ةكهلا ُفْمْضَو « جعل : ةثالث

 اهي راع هلو هدوم ضْرَألا نع ٌمََتْرَي ِتاَتلاَك َناَسْنإلآ ُلَعِجَت ٌةلِنَمف رجلا اأ

 َدَجُو اَمَقْبَك َدَجْوُي و نأ الإ هَل جه مم ل يلا نويل لزم وكيلا ت ُفْعَض اأو « تای ٍلْوُصَأِب

 افْوصَو اَّمْظَعَو اًمْحَل َنْوُكَيِل ُدُكَي ْحَدْكَيَو هلي َوُم ْذِإ « ِدْوُجْوْلا نم ةُحِضْوَ ءا امو
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 ا ةبغَر ترف اَمَل هئم ِناَسْنِإلآ ِْفَو هيف ةي ةيصاخل هذه نأ ال

 . َةَعَمْنَملَ نم ُرَخآ عون هن ال 8 تاّبتلأ ّنم رَحآ ترض هلاکو « اًعاَمَمَو اَناَنََو اًرْعْشَو اَرَيَوَو
 ب ا

 نم عو « ةر هذلَه للو هرم وزع ىلإ عجن ثمل ني ب ةرنَمَف يَأَّرلأ ُباَرطضآ انار
 ص

 00 fue 25 و 1 1 م سم سو ص ا ها
 ٍةَمِلَكل ٌةثالث ِناَعَم ٍلَقَعْلا ٍةغَل يف يأَرلأ ُباَرطضأَو ةَ أ[ ٌفْعْضَو ْرْجَعْلَاَو « اًهَعَقْوَم اَمِهْيَتلك

TS aرە  “orf534 1 م ا 1  iا  r mreتابا ةَمْئِرَعْلاَو هَوَقْلأ يهو اهلباقت ميلا ةماعلا الإ حاجَتلا ُراَرْسُأ اَمَو « َةَبيَخْلا ىه ةَدحاَو  

 . ۱۹۲۳ هنس راّيأ /ْوّياَم : فطتقملا (*)



 « ململ خو 1 ١

 فَلا َنِم اَمُهَو « اَمُهِْم دُ ال ِناَنلاَح اَمُهَو « اًباََشَو ةَلوُفط ٍناَسْنِإلآ اذلَم ْيِف ْنِكَلَو

 ُلَِكْنَيَو « اًهِباَعِص ْنَع زتو  ِضاَرْغَأ لإ َناَسْنإلآ لقا اَمِهِنِفَو « اهتعنيطب قرار
 يف ميكا لِي نأ بال الور هيام يف َلُجّولا كردي نأ ٍلْفَطلِ ينام سيكو ؛ اهتاياَع نود
 يوي نأ نسخي ال امه ناو « حاجا باس ْيِف ة ّلَمَأ اَمُهَل َسسْيَل نِ َدنَم ّنأَكَف ؛ ِِلاَمَك

 نم َدَصَْأّنَأهَتَمْحَرو وأ همه نأ ريع أ لع أَ َعَمْجَي نأ الو يش ىلع هار

 ٌةَوَقَو ١ مصْعَي لئوَمَو « حني داس َوُه ام باشلا قو ِةَلوفُطلا فْنَضل ةف هاو
 ماعلا رشاد بِحاّصلاَو مألاَو بألا نِ لَم يذلا ةا سؤمات َوُمَو ؛ لص
 ْمُهلوْحَيَو داَقتْعالا ىلإ اَمِئاَد ْمُهُهجَوُي ام ٍقْلَخْلأ يف تبي هترذف تلج هللا نل ؛ بالا
 ُتَح نم وب نامل ٍةليضَلةسَراَمم يِ اإ هك ةابحلا ناك ىح وب مرو هلع

 . يردي ال وأ ن

 ها ورش -

 ِةَئَس ْيِف فوُوَص بْوُقْحَي رولا ةماعلا انذاَتْسأ ُهَمَجْرَت يذلا « نشا ر ١ باكر
 ىَلَع سومان ةَوْدَقْلآ باب ْيِف هلآ وه < مايألا ِهِذلَه ْيِف ةعباَرلأ ةع :ط ْتَرهَظَو 6 .«٠

 هلك تنا ولأ ع نأ صورو ةؤازرجأ ترشا جت مما اتي تأ اَمَو ءةّدح

 مدعي يذلا باتكلا اددَهك  يدِئاََو هانم يف اَدحاَو اطقم َءاَجَو هيف بك يذلا ٍضَرَعْل
 فيك نْوْرْحَملأَو  ُتْيْنَي فيك بِرَطْضْمْلآَو « ُدِمَتْحَي فِ ٌرِجاَعْلاَو « ئَوفَي فيك فيصل
 ؛ ضي فيك قالو « ليفي فيك احلا ف مرنا ٠ نع نف فيك َسْئاَيْلاَو « ُلْمأَ
 ئضنَت فيكَ « ٍبْعّتلِب تملا طقس فبكَو ٠ دكا دل حرت ت فيك َكِلَّذ َعَم َكُمَّلَعُيَو

 ا و ادب الر ایم نكت مل نو َكِمََمي زألا رك بَ ادت كَ

 ام َّنِإ : ُلْرْقَأ ال ؛ ٍةَدحاَو مع َءاَرَو كرف ْنِم َتْنُك ْنِإَو « ةَقوْشلآ ٍمْيِمَص ْنِم َتْنُك ْنِإَو
 اعرف هلَعجَي نأ غصو نف زدني الو هيأت نوم ب طقس لولا اً نق ٠ مع باتل

 ِباَصْعُأَو مِئاَرَعْلاَو حار رأل نم ٌعوُمَجَم هت عم ٠ ِديَج عبط ىَلَع ٍلْيقَّصلا ٍقَرَوْلَأ نم

 00 ذيبالَ تكلا نِ جت ساما أ : ٌيِبلِعْل ِهِفْضَو يف لق ْيَنِكَلَو ؛ بلا

 رجس َعْوْذُج َبْيِصَع َنُيِيْوصْعَم ًءاَدِشَ ايو الاجر ذْئمالَّتلآ ص جرخُب ُباَتِكْل ادله

 ؛ هذاَقََو يأرلا ٍمْيِْضَتَو « اَهِئاَضَمَو ِةَميِرَعْلا ةكصَو اهييالصَو ٍسَْتلأ ِةَوُق نم ٠ يالا



 1۳۱ يعنارلآ قداص ىفطصم

 ٠ اال لف زك ركب ىلإ بقل وو تاك رنا 0 لن ان

 9 مك فيو تن م انئاَ افت فا ات لت فقر

 َكَلَعْجَي اَم ٌكلسْفَن يف َتَدْحَتْسَآ اًمْيِكَح َتْنُك ْنِإَو « اًمْيِكَح تجرح الجر َتْنُك ْنِإَو « الجر ا ت ر ۾ 5-5 - 72 . 7 5 7

 . ايندلآ ف اهب َتْنُكَو ايدل قوق ةَمكِحْلب
 ص ص

 َرْدَق باتكب عيت مك ين ْنِنَطَو ِءائبَأِ ُدَهْشَأ » : رِيمَدَقُم يِف مجرتملا داسال لاق ع

 رس » ارقي ْنَم اَهْريَغ ُلْرُقَي ال يلا ُةَمِلَكْلا يه ِهِذاَمَو . « باكل اًذَهِب تعما ام
 فز اتو سلي نم عضو نفق رخ مريع لري نأ نم الو ٠.٠ حاج

8 

 يآ َدَعاَوَقْلا هبْشُي هش ام ْىَلَع اًهَلِئاَسَو دفنت ُلَفَْتْسَيَو اسار ضهنتسيو اًهتاکلَم تع و اَهَدَح

 ةحاوو التو « ةَ نا أَو نات : 5 ءاز يآ نب جاو وک ةت ةي ىلإ الإ یو

 . ارج مله ء ٌةَعَبْرَأ ٍتاَدَحَو ةَحَبرَأَو 8

 امَلَق « ٍرّمْزَألا ف اَبِلاَط ِنَمَز ذئم 0 ذاك انا اما « مجرما ةداھش كلي

 واسو هرو ُهموُْعَو ٌرمزألا : لوفي هفت يِل ُصقايَو ميو كش َلعَج ي فرع
 ُباَجْيَو ُضَرتْعُيَو ؛ انو نئاوكلاو ٠ ا امو ُحْوُوّشلَاَو « اًهِئِف اَمَو نومو « ُهلِكاَسَمَو

 ترو « ٍةئَسِب ءزج لَو ٠ موي طس ْلُكَو ٠ رشا نِ ةا ِةمِلَك لکو ويف لاقي هپ
 ! كلي ْنِماَلَو هم نِ ُتْدّصَح الق ٠ اًمْلِع اَذَكَو اذك ْىَلَع ُتلَبْفَأَ اًناَدف اَذَكَو اَذَك نِ واد

 تجرح اذ ايندلآ كلاس الون ا ىلإ زعزألا كلم الو خؤشم بابو كعب امو : ت
5-2 

 سَڀ ْىَلَع ٌةلِماَك ةَنَس َةَرْشَع َسْمَح ةَدِمْعَألا هذه ىلإ ْيِنَطَبَر ام هللآو : لاق ؟ م ّنْئَأ نم اهيل

 الإ شيلا هوُجُو ْنِم جو ْىَلَع م نيټ تْيَصنَأ امر ل « حاجا ر باك الإ يفضح

 اذنه ْيِف اًماَقْلَأَو ناكَمْلَأ اًذَم ىَلِإ اَمّدَرَف ِةّيَيلأ هذه هجو بّرَض دق تاّتكْلأ اذنه ُتِيَأَر

 راب ثأر نيل لاطبألا لك نهو يف بصل لإ رقذألا ريب خدم , هه اَمَو ؛ َدَفَتْسُمْل

 ! َِْمَأَو َيناَمنإَو ْيِداَفِتْعأ نم ْنِكلَلَو ْيِلْجِر نم الو ْيِدَي نم ال ؛ نوكأ هيف

 تر و باَتِكْلا اذهب َكِبْلَق ْىَلَع هللآ طَبَر اَمَو ؛ َحَجْنَت ىَنَح َكْعَدَي ال شاو :



- 

 ير ج ا
 یں وز ن e5 ملقلا يحو » 11

 ریچخو قبح دُ ْنَأَو « عيف ٌقَحْلآ عطْقَم ىلإ ئتخملا ادم ف مالكا علت نأ نم ُب بَل
 ربح اوم اًتيَحَو ايق بدلا َءاَمَلُع َّنَِف « وِناَهْرُي ىلإ وِدصاَح ْنِم يهو « ويّصاَخ ى

 پخو نف خيرات نع ء ةَفِلَتْخُمْلآ اًهقُرَط ْىَلَع ةياَو ولأ يف ْيِرْجَي السوم املك مات ْيِبأ
 2 أ 2

 ىلع وهف بذك نو َقَدَص ْدَقَف َقَدَص نإ راّبخألاك رخ هئا ىلع َذَحْؤُيَو « ِنّيعَتْمْل

 راو ني ةت تعول وخ ةن ال ريالا و مهم نبذ ٠ هني

 امك ُْهَل تجف « ةَنّسلأب لَو باكل لص ال يه رعاشلا ٌرابخأ یَا ؛ وناوي يف تودي

 اهن دركي امو ٠ قتيلا دهرتلاو بذا نِ العد ام ثقا امك اهتوأراتتيو ٠ عتب
 َقْدّصلآ يِوْرَي ْنَم ْمُهْنِم ُقّفَحُمْلاَو « ٍضْعَب ْىَلَع هْضْعَب ضقني وأ اًضْعَب ُهْضْعَب ُرِهاظُي اًمِم
 اًمِهِدَحَأ قذصب اريل « ِنْيَضِيقَتلا ِدَحَأ يف عيت نم َدُب الف « ِةَمَتلا نم َجْرْخَيِل اَعَم َبْذَكْلآَو

 "رزرو نمت القوات ر کا عم یک رک ب

 « ٌرْضِعب ًاَسََو « َةَيِربَطَو َقْشَم همد نيب يرق يهو ٠ ٍمساَجِب ... . مام ْيِبَأ ةد و تاک

 ُهَدْنِع لَمَْي اًكِئاَح ُمِدْخَي ناک : .َلْيِقَو « ّرْصِم عِماَج ييف ة ةّرَجلاب َءاَمْلَأ يَقْسَي ةا : ل

 "يب راك هز و ق

 نال نب نأ ةراهلا هم ْنِم َنْوُكِرْدُي اًهِتاَحلْطْصُمَو ةياَورلآ قرط َنْوُفِرْعَي َنْيِذْلآَ
 ٍلْيقب) ربخل ا حَتَتْفأ تم َةَيِواَرلا نإ ٠ اهيل ذأ ن نْيَرَبَخْلا دحَأ ةع ِهْيَلَع َنْوُكَت ْنَأ نم ْيِفَني

 ُدصْفَيهَنَأ اوْمَعَرَو ءٌرْضِم ِءاَبَدُأ نم بضع ْنَم بضع (للأ ُهَمِحَر) ر) یف رش ْنَع ُهلاَقَم ُفْلَوُعْلا امنا اَمَل) 2م

 فيَ لع در نأ ْمُهْضْعَب َلَواَحَو « مينو يف ُهاَمَر ْنَم انتو ٠ والا رشي اك نم ل

 ْنَع الاف امر ماکت ن بأ رك َءاَجَه ٠ ايش ءيش مينو ٠ ٍئيَرَعْلا رم ءارَعش دادب يِرْصِمْل رسل

 . ( «نِهفاَرلآ ةايح» اتباَك نم «ِدفتلا نفد زظْنأَو لامل اًدنَه ُفْلَوُمْلاًاَمْنَأَف ؛ رم يف عَ هماقإ
 رر



 يص ْمُهَدِْي ةعْيَطلآ لَم 2 و وطقم يَ َرْيَكْلا اذنه َّنَأ ىلع َّنَد دَقَف (ُلاَقْب و

 دق َنْوُكي نأ ٌنكنُ ال عات انآ ڙو و اكل الو ةع ذيل بف ٠ سيرت
 . اعم تفر يف قشم رص اش

2 

 ع يفعل نب لق دق باج اذ نوب نأ بدل . بالا اذه یف ميلا ر

 ‹ َرْضِمِب ْتَناَك ماَمَت نأ أَن نَا ْرُكْذَي ملف « هب اَهْنِم الخ ذه حجت خت لب « يار

 ُلْوَقَيَو ٠ يفت ٌيِلوُصلأ ِنَع لين حم « ٍفْرَحِب اَهْيَلِإ زشُب ْمَلَو اَهَلَمْغ نقل ٌبحاَص نل

 يَوْمَ «٠ يعذلا جون ٠ باص اهلمفأ يذكر ؛ (ئلزلا يرخ : هباتک يِف

EEحبال َرُه اَمَق الو « ذي اًْوُرَْم ْنُكَي مَل َربَخلآ نأ ان اَنْ  

 ؟ ذم ره ن م ذإ يدوس جرا نبأ هن

 نأ ىلع الفان َرَصَمْفأَو « « ِءاَبدَأْلا ُتاَقَبَط ١ َيِراَبْنَألا با يف ُةياَورلَأ ٍتَرِكُذ نل

 ُيِراَبْنألاَو . َقْسَمِدب ِِلَمَع ةياَور ُرْكْذَي ْمَلَو ٠ اهب اهب ءاَمْلآ ْيِقْسَ ناك هاو « َرْضِمََِعَن م اَكَت اَبَأ

 . ديبار ةَمْيق الف + بفض نزف اك مات يأ ت ب وهف ۵۷۷ س يو 5

 اهل وطي يف تَمِيْص د ياو هذه نأ رت نحن « لقال نم ريغ نأ هام

 ةَياَور لك لَمْحُت امك تلمح مٿ . ايف ةّيوْرَم ْتَيِقَبَو « ِعْيَلَع ِةَياَرْزلََو ماك يأ نم ٌنْمَعْلِل
 تا او عاب ر نع لع نوت تکا رع تويت ا ذا

 ُةَلْعْلاَو « اَكَبَع اَنُه اتم (ةََجْلآ) تز ام ر لَو  ةَرَجلاب عِماَجْلا ْيِف ِءاَمْلآ ةباقس نم ةهملآ

 . ھت تير ن مرخشلا زاك هللا ت « بذا لع ليل أ هِدْيَعِب َرُه رْيقختلا يف

 « ماس ْنِف َبّدََتو َدِلُو ُهَّنَأَو « ٌرْضِِب اَن مل مْيظَعْلا َرِعاَشلآ ادله ن رَ انف ؛ ُدْعَبَو

 برغملاو سلما نش اهل مي ام أب بسكب اننا اراش رض لإ م هَ

 ٍرِعاَّشلا بئِدَألآ رهاط نب هلآ ِدْبَع ةيالو يف الإ ّرْضِم ىلإ ِتأَي ْمَل هنأ ؛ ٍقاَرِْلآَو ما 9

 لع ٠٠١ وأ ۲٠۰ س يف ةريرجْاو مالا رم الو هل ثلوج ذو « مظل دنا

 ٍرِهاَط نبأ ناك ذَقَو ؛ ةَ 7و ۲۱ نيب ذم ماَمَت يأ نس تاکو « َنْيِحَرَوُمْلآ نيب فالج

 رص ىآإ رجلا لع مَرَع ذقو ْمُهضَب هيف لاَ ىح « لِي نام لك يف ءار اښاطاتغب

TT. 
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 « مّلَقلا يخَو» 0

 : [ليوطلا نم]

 رِهاَطظ نبأ اهو ٌرْصِم ْسَدُعَباَمَو ٌةَدذِيِعَبَرْصِم نإ لاَجر لوي

 رواق ريغ مهرن اک يرحب مهارت لاَجر ٌرّصِم نمد بار

 رباَقَمْلآ له مآ َتْرُز أ مم ْىَلَع ْمُهَتْرْرَأ يلا اَم ْئَتْوَم ٍرْيْخْلا نَع

 َيِهَو « ۲۲۰ ٍةنَس يف ناَساَرخ ىَلِإ َكِلَذ َدعَبهَدَصَق امك « َرْصِم ىلإ مات وُب هَدَصَق ذَقَو

 َّلَحَم الو « ُءاَنَفَّفَح ام ٩ س ةَساَمحلا » باك اهن ينل يف ذأ مات زبأ اهني حضر يل للا

 ٠ اته هركذل

 أ ٌرْضِمب اَمَن ْدَق مات وب توك ْنَأ يفت يف ذ ديل اَنْبَمَذ اَم ةَكِص َْلَع اَنََلدَأ قرت ٌنْحَتَو

 ورفع ننقل يو. رغ نفطي هن تزد « دلي اع

 ةي تا ذل انك م امو ميدو را نأ فالح ابريل عمجملا ١
5 

 ُلُكَو ؛ ٌريلكإلا نري امك ْمَكْضُي الو دلي تدل َّنَف « تبر قبو غربت لْضَأ يف اهلك و
 « ديياطب ا فت رمو ۽ طعم ال نع ل تت يف طي لو ١ نیاطلاب ترغب الفل
 اع ليلا لت تفت و زول غيم باب يف عطا لك ىلع حْشلاَك كلَ
 رابع اقم نيب ني نأ ب امف «اَمْيَغَو يم ناار قارا ماسلا

 غ
 ٠

 يزل و يطْخُي زآ هل ته نم حقن ٠ هش نم بسكب امن رواش نإ -
 9-5 َنْب وأ َدبَع اَهْيِف َحَدَم ناک ْنِإَف ؛ ٌرْضِم ٍلْهَأ نم اَدَحَأ ٍماّمَت وب ْيَلِإَو َدَصَق

 أ لي جدو رطب 00 ل لا

 ف ایک اع ب تھ اَهْيَف ن تاک ٍرِعاَشلآ اًدنَه َةَأْشَن نَا ولف « َْوَحْل

 ءاَجِم رانا نارد نفر ا َلاَق سم َوُه ْذِإ ؛ اًهِئاَمَلُعَو اًكِناَيْعَ
 و 2 ا م ° ماو 0 f يي f م هوم م 1 ا َ

 داق نِ دنا وه لب ٠ اًيرضم سل ٰيڍؤلُجلآ يآ نٿو « رض يف هَمظن يزال نبا
 50 ا 2 م 0 هك هع ع مك س سرم

 وف اھي يلو مث < رصم ىلإ كلذ دعب مِدق مث ؛ ٠ ه َةََس طلا ةَ ةَبَراَكُم هالو « نر كامل

 َفْسْوُي ٌيِرْضِمْلا ٍرِعاَشلِل هِئاَجِه ْيِف ّيِه مام ْيَِأ رغش ٰيف ةئرضمْلا لكف ؛ 215 هس

 ٠ ضو أ لرل نب طرأ اباق ضن يالل جاّرَسلآ



 ١11 يعفارلأ قداص ىفطصم

 2 نيج 1١4 كس يف رو نا ها تيا نمو 14٠ ْوَأ ۱۸۸ ٍةَنَس ْيف ماکت وب َدِلُو

 ر

 نم وه لب « اًيرصم م َسْيَل اَذلَه ْيَمُعَو و - ٍدْئَِوْلآ نب ٍرْيَمُع ءاثر ْيِف ةن ةيِلاَدلآ ةَ ر

 اج دق مات ات وب ناك ْوَلَم - ٍدِيِشَولأ نب را مِصَتْعُمْلا ِقاَحْسإ يل الِماَع رض َناَكَو ٠ اسار
5 

 لك نأ مم « تارت رَ نع نق ا اهن را لو دم ْتَناَكَل ُلاَقُي اَمَك الفِط ٌرصِم ىلإ
 : ْمِجْرَمْلَأ ُهَدْحَو هل اتيا َنْيَي ةناوبد اذلَهَو ؛ َدِئاَصَق َرْشَع علب ال اه َوُهَو ُدَمَظَت ام

00 - A e Ot 4 م 0 a صرع غبت ام َلَّوأ : لاق َيِكَمْرَبْلا ٍدلاخ نب ساّبَعْلا نع ؛« حْشَوُمْلا » ٰيف ٌيِناَبْرْرَمْلا يور - ٤ 
 2 ھے ما سو مير ر 6 ف ےس وغ مرو ص ھے 27

 نذأف هيف هت مهجلا نب م دمي قشمدي ئناثأ ٌيئاطلا ماّمت ْوْبَأ (رغشلا ل ي

 11 5 1 ر 1 8 525

 َحَرَح دق نكي ْمَلَو « رسل ِءاَدتْبآ يف الإ ل ِذِئَمْوَي نكي ْمَل َرِعاَّشلآ نَا ْىَلَع نصت اَذَهَف

 ا دعب ماکت وب . (ةَريِسَي مِهاَرَدب) اَْيَلَع ُباَنُي يل ةقبطلأ ّنِم ةُرْعَش َناَكَو ُدْعَب اًرِعاَش

 « امرين مدخلا ك َكَرَتَو اَهَكِسْمَي نأ حفرت راتو فْلَأ رها ُّنْب هلآ ُدْبَع يلع رت يذلا ُهّسْفَن

 . لَ راع نبأ رعت نف اس كلَ َناَك

 or هو aT 0 7 57 3 0 a فر om o ع ع وە 7
 ‹ روهشَملا يص للا رعاشلا نجلا كيد ةمجرت يف ناكلخ نبأ لقن 5

 هم 2 2 1 ردم ا < 6. 2 7 ٠

 ُىِنْعَي ) نجلا كيد دنع اًسلاَج تنك : لاق « ٌيِدْيَبْرلأ كلَّمْلأ دبع نْب ٍدِّمَحُم ن هللأ دبع
 ر هم ل ر a 70 ص ىو < 3 8

 اجد ُهالَصُم تخت نم نجلا كيد جّرخأف « ةلمع وعش هدشن حلم لس ( نمنح

 es ا هس یک يف ألا عش se قمم 2 ےس ع
 مت اف کو اعنف او کاو بأ فت « يد ب تی تشاو « ماقت و نك

 صا ا 1 3

 ص ا را 4 ر و 2 2 2 0 ر

 ر ‹ بدلا بلطي لا اري ال ن و  اًمالغ : يأ  ائَدَح ذئَمْوَي ناك ماّمت ابأ نأ ئلع ٌرخآ

 2 و .

 e ماسلا يف تت رق َوُهَف ؛ اهيلع وْذْحَيَو اهب جرحت هدئاصق نم خس ةداَنْسَأ تاعا



02 

 « ملقلا يْحَو» 1۳7

 ٍلَذَمْلا لَم اًهسأَك اًيَمْحِب يصَأ

 ةدْيِصَقْلآ هذ هذله ْيِفَو <« ٍلاَمْلَآ َّنِم ُهَلَمَأ يذلا ِهِلَمَآ ةي ةَبْيَحَو س رضي هْيَلَع ٍقْررلَآ َرْيِْفَت فصَي

 ني اَلَو اه اَسَ يتلا ِناَلْرَجْلا یره نيالا صدأ هذ هل يسمو مالا نإ جت

 َراثآ ال ْذِإ « اًهراَنآَب ُهيسْنَمَف ةلوُفطلا اَمَأ « ُهْبدَأَو ُهباَبَس و ع ا 0 ا رفا رياك

 . ٌةَريَمُجْلا ةَريرَعْلا وب ىلع امل ُنْئرَحْلأ امَّنِإَو « ادن اَدْيعَب الإ ُحْرَمْلا بش ىم سْفتلأ یف اهل
 24 و

 : [ليوطلا نم] هَباَبْحَأ ُبِطاَخُي ماك ربا ل ةي ةدّيِصقل هلأ هذلَه يف - ۷

 ش ي > ۰ ت 1 r كرك ل م 5 تالا مسو 6 تاس لح و ا
 ا ی نرش ةئزش ارض مع يات

 3 :e i 5 25 f 3 9 3 عني
 ا
f. Ê ` 

hd3  Êا  
0 
 . كح م 0
 هتَدْيِصَق ٰيف ماك ¿ن i + (ىرقلا نم ةحاولاو) يلا وفا دنع دل و فَ 31

 لمَألاَو ٍلاَمْلاِب ُتْمُجُ ذِإ « عما نأ هكر كير الام الق ثبت
0 

 ؛ هرغش ْنِم الإ رِعاَّشلل بسك الو < ر بغ ال بْنَكْلا بلطي اًهَرْكُم برع هنآ :
 L2 ص
 9-9 ر

 . ةي مكب امك تلل ضرير كم اراش رص لإ مق هفت نمم نصب هَ

 امنأَك « ةلدألا ُلُكأَي اللد لآ هَمحَر مات وُب ال ْمَدَمِب ةّيماللآ ةديصَقلأ هذه يف ۸

 بیخ یل نح وهف ؛ هع مَ امو ليدل اذنه ىلإ جاختس اتا بيلا يْحَو نم مهل

 : [ليوطلا نمآ اَّهََصَو يلا ئوتل بر نإ : ُلْوُقَيَو ماَّشلأ يف هَل
 ٍلْصَوْلآ َنِم ُهْوُدُّصلآ ىق اَم ةَباَبَص ْتَكّرَحَف ٍبِيَح ْنِم ٍرْجَم َدْمَب تأ
 ٍلْكُذلأ نم لث ِناَمْوَي ْلَبِناَرْهَشَو ؟وهِِنَمِل شم لاوخأ ة نَا

 دق َناَكَو « تاَوْتَس رمح رم يف ِتَماَقِإ ىلع ئضَم ْدَقَو ٌرْغّشلا اذلَه َلاَق ُهَّنِإ : نعي

 لثم بحي ال ٌلْفَطلَاَو « (لْصَوْلَاَو طل هيف لا ن أ َقْشِعْلا كلذ اًقشاَع ماَّشلآ َنِم َءاَج
 ر چ رس 9

 9ے

 Cw 8 ةو 918 ونس نف هن قا ا هذه دم کت ذو
1١ 

5-5 8 
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 ۱۷ يعفارلأ قداص ىفطصم

 همس ۳ 2 e i 0 سم 2 TE o ر سوم ص قرم

 ت 24 ت سل م ل و م رَ ےس ےس هب توم رع ما ا
 رم دودصلا ئىقبأ اَم ةبابص »و بْيِبَحْلا ُرْجَه اَمَو ؟ ِتاَوَنَس سمخ َدْعَب ٌرْغشلا اذله لثم

 . ؟ « لْصَوْل

 ةو ةَدْيِصَقِب يضل َناَّسَح َنْب َدَمَحُم اراش َحَدَم 4

 : [طيسبلا نم] اهْنم َلاَقَق

2 3 
 م ١

١ 

 هم تھ 208 هلي لك سم هر 36 2

 يناَوخِإ ٍطاطشفلابَو ء نيتَمفَرلاب انأَو ‹ ئَوَهْلَأ داَدْعَبَو ‹ ْيِلْهَأ ماشلاب

 ناسارخ ٰیسصق يب هفاشت ئتح ْتْعَبَص امي ئىضزت ُىَوَّنَلأ ُنظأ اَمَو

 2 ه2 77 1:7 5 ا هك تشم 328 a تمم ه6 و رع ل م

 اهب اشن دق ناک هنأ ولف ‹ َرصمب ُهَءاَقِدْصَأ َلَعَجَو « ماَّشلآب ُهلْهَأ َلَعَج ُدَّنَأ ْىَرَت تئاق

 1 توا تر 7 1 0 2 O 7« ف اک

 لري مل هنأ ىلع َوُه هنم لبلد نالا ُتْيبْلآَو « وّمْأَو هنآ م الإ أَسْنَي ال ْذِإ « ُهلْهَأ اهب ٌلَعَجْل
 7 ا ےہ ر ا او ےس 057 مش ت من

 . اًَهرْيْغِب لرب امك القم ل « اًنْطَوَتُم الو اًمْيَقُم رصمب
 رس 2 037 ما رد رک هللا ر, سك وع و وس

 اس اًريِغَص َرْصِم ىلإ َلَقْن ِماَمَت اَبأ نإ : ةَمْوَكُحْلأ سراَدَم ْيِف بألا ُبتك لوقت - ٠
 1 ر TOT ع وك < 8 ل r هيد ١ هس -

iir2 سال« 4 يال . ا 4  e IL 2 e e 
 اهب و اَهَءاَج َنْيح ١١١ س ٰيف َنْوُمَمْلا اهلخذي نأ لبق ٌرْصِم نم جرح مات اَبأ نإف

Ma arو ا درج ريمكس ق اا | كك  
 مصتْعُمْلاَو 2 ةَعقاوْلا هذله ٌركذَو ْنْوُمأَمْلأ حَدَمَل ْذِئَمْوَي ٌرِعاَشلا ناك ولف 2 ّيرهفل َسْوُدْبَع

e eكرسمس  eع ا  Eعع  f T7َحَدَم ْدَكَو « ٍقاَرعْلاِب ناك ۲۱۷ ةََس ئِف هنأ تبي ماَّمَت ْيِبَأ ناَوْيِدَو ۲۱۸ س ةفالخلا َيِلَو 0  

 . ةنّسلأ َكْلَي يف تناك ِهِذنَهَو « مول َةَعْفَو هحذَم يف َرْكَذَو « ةّيمِئِمْلا هِتَدْيِصَقِب َنْوُمْأَمْل
َ 
| cA foe ASاًريبك ّرْصِم ىلإ ْمِدَقَو « اًهْيِف َبّدَأَتَو ماشلأ يف َدِلُو ماکت ابآ نأ َمّدَقت اَم لك ْنِم صلخ هج كم آلم امف تکاب مالا “ف ر  

 نس ل elf سو كس و e r م ےس

eس 7 55 نا ا سمع .ي كيش هك  mina ue Tos“ a7 

 ةئ مِتَدْيِصَق يف حرص ذقو « مقتك يف شيعي ناك هَنِإَف 7١14 ٠ س يف ليف يذل ٍديلَوْل
 . ٍدّمَحُم نبأ ٰيف ِهِدْعَب نم لمه اه اثر يآ

 ِةَنَس يف ناك اَهْنِم هَجْوُرْحَو «٠ اَهْيَلاَوَح وأ ٠١١ ونس ْيِف ناك َرْصِم ىلإ رعاشلآ ٌُمْوُدَقَف 07 . 2 سول ف ة ا ٤ ت وو r 0 1 3 8 ما

 . ْملغَأ هللآو « اَهِيَلاَوَح وأ ٥

 ¥ ¥ نب
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 رکا
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 يرق 2چ
 یں وز نی سكس تقلا ئخو» 11۳۸

 يف ْيّنِإ « اي ةلَجَع ِْفَو « ِنْيِلَو ٍتْفر َيِف » نيم هن رز لاقل ذتشأل دز 0
 يف يِمْرَي ْنِم رجم َءاَمّسلآ ُبَسْخَأ « صل دشا يتق قو نم م ُكِلْمَأ اَمِي ٌنْيِيَض مالا هذه

00 5 002 

 جي زا رش ىلع رضي الو نش ةقاشل كلب نع نقر الق ٠ « ٍرجفلأك ٍةَعاَس

 زا لأ ذقو « ِنّيَعُم ٍتْهَو ٰيف هئم غاَرْفْلا ىلع هلل هلآ ُنْيِعتْسْأَو هيف ُلَمْعَأ لِئاَسَرلَأ ْيِف بات 2

 ٍءاَضَق يف َيَحاَتَج َّنِإَف « ئكزألا ةريَطلاَك َهرَمْلا هذه ربطت نبأ ُداَتسَألآ نيري اله ٠ داك
 لب «٠ « اًمِئِدَق اَوْلاَق امك ةَبزَقْلا نم اًقَرَع ين نمشي ال ُهُجلاَعَأ يذلا بالا اذه َّنِإَو « َرَحآ

 ص

 هذه اهْيف بتا ملا نيالا ُبمذَتسَو « بقل يف حرمت ٩ ِةّيِلَمَعِب » ُهَب هَبْشَأ هلأ ف ُهَّلَعَل

 . . يبات ْنِم ِنيََحْمَصِ ةبهاذ اهل ٠ اهْيَلَع اًفْوُسأَم َةَمِلَكْل

 يف يلام نم هضمي لَمُج ىلإ ُرْوُمْكدلآ دمعي نأ ٍفاَصْنإلا َنِم یَا الق ؛ ُدَْب اأو
 ُدْشَي ْوَأ اَهَدْعَي ا كب ب امنا نع نا « دولل اهدي مث لاهل ةَّلَجَم

ED 

 . اَهاَتْعَم ْنَع ييي ٍقاّيس يف اهب ياي ذ ا هتاهج َضْعَب اهِْم
 دا هَلْمَت َتْنَأَو » َةَلْمْجْلا ذده ٰيِمالك نم ْمَهْفَي ال هئ ُداَتْسألآ مَعَرَو يب ےس 0

 وه اَمْنِإ دقتل نأَو ريف ٍقْؤذلأ رثأ وه اَمْنِإ ءيش ىلع مكخلا نا ‹ همهف وه اَمنِإ ٍءْيَش رو رک a FF . سوم ريك لح 5 و سو ر وروما رال 50 5 ل

 ةلأْسَمَك هلام اََلَعَجَ ةَفِصاَعْلا َةَرْوَد ِتاَمِلَكْلأ هذاَهِب َراَد َمُث « . . اَعِئِمَج ُمْهَّمْلآَ ٌقْوَّذل

 قَد : لمي هارت ؛ ... إير ةف » لي ني اهلج لب «ودزغتلا للعقار رذذلا
 اتِعاَص مله ٠ نقلا َسْيَل قور < راو نسل متد : قزل دخ ف مفا وه
 ىَقْيِسْوُمْل َنْوُفْوْدَي َنْيذَلآ نأ نظن اَم : اف ىقِيِسْؤُمْلاب الم اتل رض ؛ الِزاَتَو

 , « ِناَرُحَألأ ُلِئاَسَر ٠ : يبا َلْوَح (كب) نْيَسح هل رؤتكلا َنْيبَو هيب ِةَكَرعَمْلا نيج اَهَرَشَن ) (*)

 "اتزان فو نهي قالو رع 1 تالا و

 . َنايرْعْلا ديعس . ( ٩ « عفر ةاَيَح »و ‹ « ِنآرَقْلَأ ةي ةَياَر تْحَت ٌةَكَرْعَمْلا ١ : ْيَباَتك ْرظْنآَو



 11۳۹ يعفارلآ قداص ىفطصم

 لَو ِْيَلَع ٌرِصَتْقَأ « سفت لمل اهب مالك ُرَممُأ اأو . « اعيمَج اَهَنْوُمَهْفَي اَهَل َنْوُيَرْطَيَو

 ا
 و 0

 فدو «ّةَمَدَو هما ُهَمْحَلَو ُهَباَصْعَأ ْتَطَئاَخَو 'مِيِسْوُمْلا يف َعَرَب ذق ْذاَتْس اًنْسأب آلآ ا يأ

 يبني هلْفَعِل وأ هلَقَعِب هرم اًهعَمْسَي ؛ ٌدقتناو مكاو مُهْفآَ ْعَمْسَأ : كل لوو ةَ ةع
 ارس ر

 اَمَو « ِناَقتإلأو ةَداَج اجلا َّنِم ِباَوّصلأ ِنَع ْوُلْعَي ام مث « اح ُنْوُكَي اَمَو اباَوَص ایف نوک ام

 . ُمُهَقْلا َرْه اذه ؛ طْيلْخَّتلاَو ةَءاَسإلآ َنِم [طَخْلا نَع طحن

 فيك فرعي قزد يف اَهُريِدُيَو « مف اَم رثَأ یر « وسجل ؤا هج ةَزاث هرم اَهُعَمْسَيَ
 نب قانعا لب + نازل ترک حو مل اًهّنِإف هل ْتَعِضُو يذلا ٍضَرْْلا ّنِم اَهُعَقْوَم - هام "نس هسه أ To ° eo م هج . هر r م و
 ل o ا ع ٤ ل 2 °

 وه اَمَّنِإ ءىش د ئف َقْوّذلأ َّنِإ : 0 ْنَم ن يع ى ال ِنْيَسُح هل ذاَتسألا ُلْئِمَ
 م يس

 سا ملا ابن دال وي نب نإ زأ بيق نحر ا أ. ةذق

 سمسم و ر چ 9-5 ني 0 - 4

 هل نْوكَي نأ غلي نإ « نٰيتَرَمك هرم ؤآ « نيت نير ةعطقلا حس ذََو ئَقيِْوُمْلا اأ نإ[
 أ ره اذنه . اهيل مآ عطول مفعم لا“ قود َنَتفَتْسَي « نانا ةَدحاَو ِنُذ 0 0 e 5 ی ا 0 رو

 َتاَسأَو تاطخأ : ٌلْوَقَي نالف هَل بَدَتَف ؛ أري مرج داو داتشالا مكح دق نال 200 ر r f Coy ع حد ه2

 انه َءاَج َنْيَأ ْنِمَق ؛ نْحَّللا ٍبِحاَص ْىَرَه ٰيف ة َتطْطَحَو َتْبَّصَحَت هَ وأ «َتْلَمَعَو َتْلِهَجَو

 ويَأَر َرْيَغ ئَرَيَو لوألا َلُهَجُي نأ ينال َعاَس فيك لَ ؟ كَل اذنه َّمَقَو تفتكر فال
3 5 

 ٌقْوذلأ هل َتَدْحَأَو اق د ْمْهَملآ هَل اعنا همّه َرْيَغ مه ذك نا ا اإ «همکح َرْيَغ َمُكْحَيَو

 لإ ةقئَقَحْلا أ يف يه امو « َدَقَتلَ اًهِئِمَسُت لأ ةَجْييَتلَا َكْلَي ُثاَمَدَقُمْل هذه نم ْتَءاَجَو اًمُكُح
0 

 اَهْوُمهَف ذقف اَهَتْوُمَهَْي ال و اهل َنوُمرظَيو ىيا رفوذ نيرا اج مهلا قؤذلا

 هذلهل ِةَعَواطُمْلا َنِم مهي اَمَو بترطَتلا ٍبْيِلاَسَأ نم ْمِهسْوُم ف ر م ر رات ْىَلَع

 يه نذل هذه ؟ قبس نه انآ هل نإ : الوله لاما يف نول هي ْمُهاَرَت ال َرَأ ؛ ِةَفِطاَعْل



 «ملَقْل يخَو» 000

 ٠ 06 2 3 - . ر rt 5 î 2 م

 ِِلْهَج ىلع سائلا ٍضْعَب ْيِف موقت ْدَقَو « ٍلْيِوَط ارم ْنِم ْتَحَمَتْج ةَساَح اهنأل « يي ما هل
 ويأمل م ئقيرؤشلاو

 وه اته ٍقْوّذلآ ْمَدَع كلو « ُهُقْوْذَي الو ُهُمَهْفَيَو ¿ مالك ارق دق ُهَّنِإ هلص داسال كومو

 [رفاولا نم 1 نما ٍلوَق نتن اتْعَم ام يرغش َتْيَلَو ؛ ا

 كه 6 ور قي 2
 . رم مف اذ كي ْنَمَو »

 ْنَم َدجَأ الأ َبَجَرَل « رم ويلو َرْيمْلا ساقل اًذَم ْنِف ْمُه لامار داسال ناك ْوَلَو

 فارسي هلأ َدْنِع يود ْنِم اَ ُنْوُكَيَو هيف ْيِلاَغْبَو هب ُبَجْمُيَو مالك قود
 یخ ْوَلَو « ِِرْيَغ ْنِم مر ةَرَشَع هلَط ِذاَتْسُألآ لم ٍدِحاَو لكِ ُدِجاَو ااو

 أَو َةَماَه ُمَحْضَأَو اقنع ُدَمَأ أَو ابنک ابنك نم لع ْمُه ْنَم ْمهِِفَو « حوس

 . ِتاَراَوْلآ ذلَه ْنِم ِدَدَع ىِ ُمَلْعَأَو

 لوفي امك ْيتَراَبِع ْنِم مهي ال ْنَأ ديري رؤتكذلل ُتْبِجَعَو
 او ديا شت م وااو مھل

 ُدِصْقَأ ْينَأ - رَمَقلأ يه اَمَنِإ تاك « اڌ هليل ةئالفو َرَمَقْلا ثأر : ُهَل تلق اإ یر
 « ٌدِحاَو ٌءْيَش َوُه امنو ِنْيَِلَمْخُم نييس اَسْيَلَق « نو : اَهَل ُلْوَقَيَف ؛اًدحاَو َْنْعَم اًمهب

 5 ص

 ؛ سْنإلآ نم ةَأرمآ َكِلَذ َعَم ْتّيِقَبَو ضْرَألآ ْيِف هْجَوَو ِءاَمّسلأ يف دْجَو اهل َراَص َفِيَكَف ْنَذِإَ

 . ُمَهْفُي ال مالك اذه ْنّذِإَ
 سس 2ك س ےس رم رس

 ديري « ِناطَي أ َلَمَع تفت «زل» نإ : مُهضْعَب لاق 8. -_ 2

 ' نر انة كلا يما. ذل ىلإ « ْنَّذِإ ٠ ٌمْضَيَس ُدْيِدَجْلآ

 نأ مقل نم َّنَأَو ٠ َءاَيشَأِب ديه هئا ئَرأ ٍلِضاَفْلا ِروتكدلاپ يِباَجْعِإ ّمَم ان
ioe 7دوو و و رس صا ر م اع 8 صا  

  ETلا نب نك لن 1

 لوم ام الإ ي مَآ يَلَع َتْفِْيَضَوُة ُهَتْقياَض اذ « متقي اله

 )١( وه تيبلا لماك :

 الالّْرلاًهَمْل اهب اًروُمذِجي ٍضيرم ٌروُمِمَقاَدُذَيْنَمَو



 ١١١ يعفارلا قداص ىفطصم

  E AEالشإلا ألا -

 يؤ ةراَرضإَو (ةدرصلا) نف "رف ها ْتَسقاَُم : : ا

 يّ غلإ . . . رر ةع هيك ماكل لوق أر « ةي فلا يف لجذُم ذأ دخل ِنل ذأ
 مالك بيف نبأ نصت هَل ْيِجاَرْخَتْسَأَو « َكِلَذ يف ةَديس ن ٌصصتي هم متر « ّيماَعْلآ مالكلا َنِم
 دّربُمْلا مالك يف ةَطَّللاِب نتن ْوَل نو ! ١ تنسخ : هلق م امَلُعْلا ٍلاَمْعِيْس نم اريك

 ُتْعَتَتْفَأ ام ام نالو ٍنالْفَو ظحاَجْلاَو

 ىلع هلآ َعَسَو ْدَقَف ؛ ٌدْيِدَج ٌبَمْذَمَو ُهِئِدَق ٌبَهْذَم : َلاَقُيّْنَأ َرُهَو ادحاو ايش ركنا امن يبن ے

 لَو نيب طع الإ بيك الأ َنْوُدِرُي اتباحضَأ َّنكنلَو « اَلِهَج امو اؤُملَع امف سالا

 َنْوُجِرْخَُس َنْيذَلِلَو ْمُهَلَو ات ريح اَمُهْيَأَف ؛ ُدْيِدَجْلآ َرُه َكِلَذ لك ّنَأِل ؛ هني اَمْذَم الإ بَمْذَن

 هذه َمكْحُنَو ٍدْيِدَجَو یف نم عمت ام لك َبدَألآَو للا دعت نأ : يم نم فنيا

 َنْوُد اًهِناَوْلَأ ْيِفَو اهباوثأ ¿ ذ ءانْسَسْلَا دّدَجَتك مدئجَ َلَعْجتَو اَهَْع َمقدَّنَو اه دو َدَمّلل

 دعو تأل مَا هَ : لوق م 3 ES نم الو علم الو هنو

 ا ُهْيِضَهْلأ م ْمِضْوَمْلا اذَهَر « ُلْدَكْلآ لمل مض ْمْوَمْل

 ...f ... نإ لارا راشی شبا طوبا

 : را م هم 2 ف 3 تس هَ ذاَيْسألا تالاَقَم ض ب يف ثأر نبأ ُركذَأ دق

 4 و

E Eمر ا يالا هيأ  
 َكِلَذ ْمَأ ٠ ُةَقْهلتمْلا ُةَئَوَتُمْلا ثارهسلا َكْلَيْمَأ « ُنْوُبْجَمْلآ ُدراَّلآ ُلاَيَسْلآ َكاَذ َرْمَأ ؟ دن

 يف بغ ن وق ينو ١ وغ يا ةماعلا مأ  ْمحْوَتْسْمْلآ ٌجَقْلا ُبْوُلْسُألآ
 َدْوُرِصَمْحَيَف ١ باّتُكْلا نم يرق ناش وه اَمَك « ةقيرطلآ مكْسَسْنَتو ُةادَألآ مِن نأ لبق خول
 مک ت َيبَتْجَأْلآ باَدآلل ٍبّضَحَتلا ٰيف ٍةَبْعَر َنْيَبَو - ُدْيِدَجْلا ُبَمَذَمْلا يه ةَدحاَو ٍةَمِلكِب ٌقيِرَطل

- 



 « ملقلا ييخو» 1

 بخشلاو لجلي مومو سالا ضخ نق ني الأ يف نيو َرَخآ يرق ناش وه
O OSيلع ةَرطَن دوك نأ ص  . . 

 هليا لإ اكلك تإ اذ لت ال اتل ا ٠ 1١ مِيِرَكْلا نآرَملأ يف ُبَرَعْلآ اَهَلاَق م 1

 َدْيِرَجْلَ َبَمْذَمْل نأ ْوَلَو ؛ الوفي ملف اوُواَس ذم :Im ةيآا /لافنألا ة ةروس ۸] الا

 . ِميِدَقْل َبمْذَمْلآ اهب اودا م : َنْيلَوَالآ ريطاَسَأ ئَتْعَم يف لاَ اَمَل . . اًمْوَي َنآْرَْل رف

 ِتاَعَلا َنِم ْمُهَل َسْيلَو ديِدَجْلَأ َبَمْذَمْلآ نْزُرْصْنَي ي اَمْوَق َكاَنْه َّنِإ : هلَط ُرْؤتكُدلا ُلْوَقَيَو

 الوله نف نير بَ مم ۽ دووم ااا يزعل لَن م طح ٠ طح اَهِبادآَو ةْيَِجَأل

 اَهْهِبْشُي ال مُهَتعمْدَأ ن نأ ُفِرْعَأَو « ْمُهَضْعَب ف ٌفرْعأ نإ : ل أف ؟ رندا مرنم لأ ات

 ىلع فم دلج : ٌةيِئاَحَو ْحْرَشَو نم الإ اهي نبل ئيلآ ٍبْتكلا ضن هع دلج الإ ٌءْيَش

 مهب هلع هذ « يأرلا ىلإ سالا رقما مُهَو ةَطْوُفْحَم َدِعاَرَق ىَلَع يوني ُقَرَوَو  ِقَرَ
 ئَغَمْلآبَو « ٍقْرَشلا ىلإ بزغلآ َنِم ِءاَرآلآ ٍلْقَتَو ِةَجْرَتلا ىَلَع ِةَمِئاَقْلآ ةَديِدَجل ٍتْيِلاَسَألِل
 َءايكْذَأ ٌضْعَب ْمهِتِفَو « ِةَغِراَفْلا ةغيذألا ىلإ ةَءْوَلْمَمْلا ةغمذألا نم : ٍفْوُسْكَمْلا حْيِرّصلأ

 ؟ انامل مازولا نمل نق « ْمهْساََح يف ْمُهواكَد ننكر
 ييو اهِنف َنيِعَمْطَت يهل اتيا ءاروَحْلا َُِيَطْلا يه ام : توبا تلأَس كأ ؤو

 هكر تعوق ١ اها مک نع اھ كَل ْتَلاَقَل ؟ ِلئاَبَحْلآَو ِكاَر ٌرشألا هذه لك اہل

 . . ةبابذ اَهَتْبَأَرَو همت

ٍ 
 3 ذأ

 ردو م

 وعدي َناَكَأ ؟ ْهُدْبَع ْدَّمَحُم خا ريبكْل مامرا ذ ذاَتْسُألآ ٰيف ٌرؤتكذلأ لوق اذاَم ْنكلَلَو

 Emile الور ليم » بْوُلْسَأِبَو ةئماَرعْلا ِتاَياورلأب نيَفيو بألا ملا ْيِف ٍدْيِدَج ٍبَّمْذَم ْىَلِ

 ؟ (نوسرجالا) ةّياور لِيتْمَيَو ةَفْوُرْعَمْل وتياور يف ا 8
 نم ِةَلماَك ِةَمأب ُهَدْحَو َمِيَّسلآ َّنِإَف . ججُحْلا ضْعَب ْنِم رْوتكذلا َدْنِع سال ناك نإ صا 2 20 2 م ر ووم همام 1 ع 2 < تل

- 
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 فك 1

. 
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 ْيِف لسزتسُم ْيَنِإ مث « يلع َلاَو ٍنْيَسُح هلط ذاتسألإ ركاب ةَمِلَكلا هَ مير
 ص

 . يل ير لع اَذْلَهَو ٠ « ْيِلَمَع



 ١ ا ردت وك وکو

2 ۴ 0 f جس 2 معك و .و LZ ِتاَباَجِإ ُهُمْعْرَي اَمْيَف ْئَسْوُم ةَمالَس ٍفوُرْعَمْلا بتاكل ةّملك « مطَقُمْلا ئف أرَ ١ 

 يف ٍلُجَولاب ةأَْمْلآ ِةاَواَسُس ى ةَرغّدلا ْيِف يار اهب َتَفاَهَت ٍتاَضاَرِيَْأ ِنَع ةَرَصَتْحُم

 ٍةَساَيَسلأ » نيف هتَرضاَحُم ص أرَ نَا هشقاتي نأ رك ْنَمِل حص رهو ‹ ِثاَرْيمْلَ

 ( ةييزيسألا
 « هديل ِءْوُسَو هرْيكْفَت فْحَض يف َوُه َوُه ُبِاَكلآ ادق ٍةَرَصاَحُحْلا نصت نَلِإ تجر ذر

 َنْيَيَو ٠ وْيَلَع ِةَِعاَبْلا ِهيَمْكِح ىلع ئاق ئال سَ هفت يف تباً حيِجَصلأ يأكل نب ريمي ال داك

 . ٍسْفَتلأ يِف ٍضَرَم ذأ ةع وأ عزن ع ميا نال اهينكي سنت نك يف لا أل

 « نسخ ال كيه يف هز ةا ٠ ةئئزأ ديف ىلإ الإ زُ ذي ال َبِتاَكْلا ْئَرَت

 نا ا اقم وه ان ريفعلا حلضملا نإ ٠ : در
 د مالش الو نارق بروا يف نكي مَل اَذِإَو « اَهَدْيِلْفَتَو

 . ءْيش َكِلَذ ْنِم
 َكَيأَر َلِوْعَتْسَت ن َرُه ؟ ديلْفَتلآ يف ثلا وُ اتر ؛ هدفت يف شغال ةبررُأ دلم ١

 ا ن أر « ٍنيَلاحْلا يف هيب نَلَع دانو عد رخن

 ىف شعت الأ بجو ةيحابإ وأ ةي ريش ةبروأ ْتَبلعْنا اَذِإَو « هب ُمْوُقَت الو ِْيَلَع ُحلْصَم ال ام

 ر قو أ ناچ یتش نفر ٍرهشأ ةت ملط ال نشل تناك ا ٠. . دْئْمَتل
 . ريش ةّنس ئمْغَأ ٌيِرْصِمْل َنْوُكَي ن بج مذ لك

 َوُه اَمَّنِإ ِثاَرْيمْلَأ نيف ُدْيَأَرَو . . . هيف عيب ال دنقل نرغب َبِاَكلا نأ روا و

 1 ا 0

Paz 
 ا

 همر ِتاّوْنَس يف كرا َحَلصَأ ذق لامك ْىَفَطْضُم ناک ْنِإَو ؛ لاَمَك ئَفْطْصُم لمحل ..

 رند الإ نالت لنا مکمل الع فل عشق خيرات نامر نلقي اَمَك

 .ًةقَِقَ َُنْوُكَي امم امْهَوَْوُكَي ام يمي سالا َرَيسَو ٠ ويف ناس يذلا
e +دييشخ يف « لكقنلا» ريرخت سي يال : ا نألأ يأَر ىلع ٌبِياكلأ دريو 1 عع 1 س 2ور ا  

5 
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 يف عرش نتا ةمألا نأ ُدَقمْمُم »لإ : لؤي « باللا نود ِرْوُشُفْلا ىَلَع حالَصإلا َرِصنَْي
 يه لب « بابك َنم اَهيَلَع لَها اهل ... رولا ادب نأ ب ُبجَي ةَيِيَحْلأ ِةَيِزَدَمْلا ذات

 « سائلا ٍضْغب ٍةعبطَع عابطلا لَك ْلَعَو ؟ نابي ِتْأَدَب َكِلَذَكَأ . « كلذ ر دي عو ال

 . ؟ اًهِفِساَقَسَو اَهَفاَدَم ىلإ َفرَصْنَت ... ةّينَدَمْلا رؤشق ه4 تفتت نأ هيي

 ىَلَع اَنْدقُي وهف ولآ نم سل ئال يبالسإلا نيل مهال هتَرَْح نأ ببر ال
 00 راح يف أذ يذلا إو ؛ محار ف لطم نأ ىلع اَنْ ب كلذ َوُهَو « َكِلَذ

 د ُدَهْفَي ال هنأ نقيس " . .. ةئألا هَ رقم بلا يج ةألا ين ملا ةقللا نإ
 انو لانش هَنِيِمَي نار ؛ ةّساّيّسل ِباَوْبَأَو عاما روم يف رتل يِصَق أر 5 ناّيذَالآ

 ِءاَرَالل دام قب ئ ل يم هن هني يلا املا ثاقج الإ ين اَ

 . زبي الو ِدْقَت الب اهن مجرب ا

 جْوّزلأ ماظن ىلع ُبّنَرُم و َوُه لپ « مِتاذل ْدَّصْقُ ةف مك ةيالشإلا ةعئرشلا نف بلا تاري

 دَ . اَعَم ِنْيَلَمَعْلا نم ةَحْيَِص ص َةَج جين جاَرخإل عجل ِةَيِاَمَع ع َدْعَب غب طلا معَ وَ اهي

 رعي يذل العر ٠ امامة سان ني( ذأ لع بجو جات نيم دخت ذأ ازعل بج

 یف هاب امك «٠ ئَرخأ اعا اهب ُلدَعَُو اعا اهب یشن لاَ ةئقالخأ ب تب اع عسا

 وأ ةأْرَمْل ٍلاَم يف حطب نَا لجواز َوْهَ ٠ «رْهَّشلأ اذه « ٍفَطَعْقُم » يف ِرْوْشنَمْآ اَنِاَقَم

 ْنَأَو « اًمدالْوَأ ْىَلَعَو َهنَلَع قي نو اََرهْمُم نأ هلع بجو مت نوف ؛ اَ ةَلاَع وكي

 ُلُكَر ؛ دِئاَوْهَأب الو هِعاَمْطَأ ال هِلَمَعب اهنا دخت ال « الاون يف اََمعَو اياه عت

 يذلا ِطْيحُم نف اكرام هست لع اَدوَمْعُم اسا اًلِماَح ُلُجَرْل اَشْنيْنَأ الإ هن دص ُدَصَقُي ال كلذ

 َوُه اَمَك قالخألا َّنإَف ؛ رْوُمَألآ ْيِلاَعَمِ ايهم نيم « وجيم ف ارم ویا ين ائر ن ليي
 5 3ه و
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 « اَهَقْيِعَص ايو حذو « هام ءْيَش ىلع اهني يش ُنْعْيَو ۽ ٍضْمَب ىلإ اهضْعَب اهضعب وعدي رّرَقَم

 رئدلا ةَمكَح يف ملكي نأ مكتمل رج ا تإ اار تلق قو ؛ الفاس ن اها تایر
 2 مه لإ همَهْفَي ال هبط ٰيف ٌءْيَسلأ نكي ال ْنَم نِ « ي 1 9 2

 م .

 جؤ لاَ يف نحل ادله لب لجل أ « اهجدَ لام نف بجا قرع
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 نح اهي الجد ةأزملا ىلإ فْيِضُي اذهب َرهَف ‹ ةضرفي لب « جال َلَع ُثْحَي ماللار
 مدنا اهب ْتَدَرَفْلا يتلا ةرْيمْلا هِذلَه حَم ِثاَرْيِمْلآ ْيِف اًماَحَأ ٿَواَس يه نق ۽ اًدْيِدَج

 لِ الإ هَل َسْيَلَو ِةَققتلا ُنَحَو ِثاَربمْلأ ُقَح اَهَل ذإ ؛ ُصُقنَيو درم « ِةَقيَمَحْلآ نف ُاَراَسُمْلآ

 كاست نإ تارا يف هن

 اوو لب لف الضأ حيو ارو : ف ء تاريبلا نف يوان هُم روما ذل

 اَذَمَر ؛ ُهْنم َنْفِقْنُي اَم الو هب َنْوُرِهْمُي اَم َنُكِلْمَي ال ْذِإ « ةو ُداَوَس ّنُمَو « ِتاَريعَتْلا لَك

 هِيمِيبَطِب ضف َوُهَو « اًعْيِمَج ِنْيَسْنِجْل َعاّيَضَو عی ا موا عت

 . عروش اعقل داجيإلو . . . دزذخملا تف ماو ةعاكلإ جاوزلا لحج نإ راق

 ةيلزؤنمْلا لاَميَخَأ ىَلَع ٍلُجَولآ ةيزلو بجاوللو رمل اَور َنْوُكَي نأ نم الدب
 . اًهحِلاَصَم ِْف يعّسلآَو اَْيلَ مايو اًهِئاَشْنِإَو ةَرْس 9آ داَجْيإب ةّيِعاَمِتْجالأ

 سس ص ل

 نأ دبر اذ ساما َسْكَمْنَي ْنَأ َبَجَو اته نم

 ايو عرار ةا ات + ةئألا نح ني لب ألا نح نم ال لجل نح ني ال ل

 تريل ُتاَطَلَع نه ان َءاَج ٰيذّلآ ماظن كلذ جنات نم الإ ةّبرْزَأ يف ٍلِماَعَمْل

 ْتَعَقَوَف ْمِهِسْفْنَ أ ْنَع لاجل اَهاَقْلَأ يَ ُتاَبجاَوْلآ نهو « ِةَمّدَهَتُمْلا ةَيلْوُؤْسَمْلَاَو ةَبَوَحَتْمْل

 ! ْتَعَقَو ْتْيَح

 عب

 سام

 يف يه ْيِتَّلَ أ ٌةَيِعاَمَتْجالَأ ةا أ ميقتشت ن 5

 يم <

 هست َحبْصَأَف 3 لْسنلا ةْيِلْوُؤْسَم ُهْنَع تَحازْنَأ ٍلُجّرلَأ نع ِةَأْرَمْلآ ةَئِلْوُؤْسَم ْتَحاَرْنَأ اَذِإَو
 لسا

یاد مدل ف ع رو امال حمل اذه مع زل ؛ ريكي ا
 - أَو « ٌفْعّضلأ ِهْلَع 

 ضب ادب ْدَقَو َمِئاَهَبْلأ اهب جيتنتشت ْيِيَلآ ةقْيِرَطلا ْىَلَع س اًنلأ دل ٌدِلْوَتْست يتلا يه تازلا

 الإ ُهْبَيَس انو س قوي الو ب نا يلا ذنب عمم وغاب تز ب

 سب اسي هم 22ج 8 ا هارد

 اَهْيِحَأِل ِثاَرْيِمْلآ يف اَهّقَح فص دَ ال ةَأْرَمْلا نأ َىهَو « ةّيماَس ةمكح كانه نإ مث
 2 52 2 ريو ه

 ْذإ ؛ َيِعاَمِتْجالأ ِءاَنبْلا يف ٍلَمَعْلا اذنهب نيم الإ - بَلِ تهت يذّلآ لْصَألآ َدْعَب - هب اًهْلصْفَي
 سَ اع ر٤ )كس 0. م 2 033 رو و

 مايقلأ ىلع اًماَح نأ ثتاَعأ ذق نؤكتف ؛ اًهْيخَأ جور يه « ئّرخأ ةاَرمال هنأ ىلع هكرتت ام كرت
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 و < وه

 000 2 جاد ريب غم لس ئتنأ الع وئي ثشأو « ةئألإ د هيجاوب

2 f 

 6 است َرْمَأَو
 2 وع ه ساما 1 ةوم a 2 ع

 . ةقيفحلا ُبِلَقْنَت لب اَمَدُحَو ِثاَرْيمْلآ ةيآ ُبِلَقْنَت ال ذئتيحف « ٌةَلاَلَض

 لام ْوْوَذ َنْيدِلاَوْلآ لَك ناك هترضاَحُم يف لَكَ ئَسْرُم َةَمالَس نَا هَل ُبَجْنَن امو

 َمَظْعَلآ داَوَسلآ أ فرع ال هاكر ءوَّقَح فص ٌمْوُرَْم ادله ىلع ةكألآ فق ٠ راَقَعَو

 نع نوعي نئي اري نأ ۽ فضقلا لع الد عزل نع ال « رم ام ر ال سال نب

 « نيد عم ةكِرت ال ذإ «٠ ندا نيف بهذي مث ميغ نم اما لإ مهام اخي ايمي ال ِثاَرْيِم

 نأ ُرْوُجَي ال دم لَك نم ٌةئيعُم ْثاَف الإ نبت ملف ١ يفي الو ارم نين ل زيكو
 207 ر

 قال ا نت مال اهل أل طح ني يم ني أيامي كلا كلي اهل ني بلك

 نري تالا تناك ولف : هيَرضاححُم يف مجرتملآ لوق برك سولا ل رمت ايو
 جاَوزلآ ْىَلَع نابل ءاَرغِإ (َنِهِتَوْر ْيِف) ناكل < رزُُدلا نه

 هره َوُم لب « مدعي الو يحل يف ٍقاَمْسِإلآ ادله لم فرغ ال ياشلا نبا نإ

 « يضر رک نإ قوش م6 ام ززل حي ةطنج لمعت لأ ریز زم لع تیزی ذه
 ٍةَعاَضِب ْىَلَع َلَحَمْلا مش ِنِم ُنَدَأ يه اَهبتاَك نم اَمَدْحَو َةَملَكْلا كلب َّنِإ يِرْمَعََ
 ۰ . رحنا
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 دوخ لئم



 ت
 را

 ت

 یر يجد ع
 6v _ يعفارلا قداص ىفطصم  ےیوزل) نی مک

 و و درس سس ھا
 : هتخشن هذله اًباتك تفلت

 َءاَّسَم رداّصلا « ٍقْرّشلَ ٍبَكْوَك 1 يف ؛ َةَرِفاَك ةَمِلَك » تَرَ ْنَأ َدْعَب الّجَعَتم َكِيَلِإ 3
 ر ت واھ ي 20 ر 3 ا وو هل

 اذبَح : مهلْؤَق عَن نِي دص ٌدَصَنُم اًهَبَتك <« 0 ا نی زز نم ۷۷

 ٍهِذلَه يف َقَدَص َبَتَك اَمْيِف َقَدَص ْنَِف « َدْيَسلآ هُدَسْفَن ْىَبَسَو . . . ةَراجحلأ ىلع ْوَلَو ٌةَراَمإلَآ

 عاَضْوَأ نِي هةل رف مالك ني 3 ةيآ ىلع َلَضَفَو : ِهتْحاَصَمِب َرْفكَو ِنآْرفْلا يف َّنَمَط

 تار نم هع بالا دا ٍلْيِضْفتلا َكِلَذ ْىَلَع « ٍتاَرثَعْلا » ٍناَوْْعب لصف َدَقَعَف « بَرَعْل

 ُهَهْجَو َمَقْرَبَو  ِةَباَتِكلآ ف َنْيِئشاَنلََو ِدِئاَرَجْلَآ طلع يف هلو اف وَ اهحْحَصُي باتكلا

 ص
 . ةَلالَضلأ يف ثْيِدَح هنأ يقَدْنَرب َنلْعَأَف ٠ َنيْعَتْسَي نا َنْبَج

 نأ لقا » : برع لو لبق يف جل باكل بو نج نيل فكك لع ١
 ةروس 61 4 يح اصلا ىف مککو » : ميكَحلا هبات یف یت هللا لوق نَلَع ٠ قلب

 ا ا سور ےس

 +1 4 رهيايَرَأ لإ وحول تبطل َنِإَو # : ةلئاقلأ ةيآلآ هذلَه ثزكذق « [1۷۹ : ةيآلا /ةرقبلا

 1 4 تب ىلإ مُهْصْعَب جو چلا نضل یی : بالا راهو ١ : ةيآلا /ماعنألا ةروس

 َدْعَيُدَلَو انقل ملأ تعمل 2 َكُوَكَذ ٌيِنضَرَتْعَأَف ة ةباتكلاب ُتْمَمَه همه ُثْيَمَه مث ۲ : ةيآلا /ماعنألا ةروس

 . كبله ُبْتكأَو كلَ
 راهظإل ِةَرْفاَكْلأ ةَمِلَكْلا هذه ْىَلَع ّدّدلأ يف : كَل ايج َنيمِلسْمْل ةناَمَأ َكَقُْع يفق

 يقف رس

 ل 0 ےس ےس کرم ےس 2 ےس حلوم د نںلاو م م يف ير هلا (E ُهَقَدْتَ هذه ناف « اهْنم ةَيلهاَجْلأ ةَملَكْلا قوم ْنْوَكَي أو « ةَمْيرَكْلا ةيآلآ نيف زاًجعالأ هجو

1 

95 

 . ( ؟َيِيِفاَرلآ ةابَح» انباتك نم ماَمج َةَرْبق» رظنأو ۱۹۲۲ س رخآلا نيرشت /َنيْمَكْوُت ؛ مالبْلا )( ) ١»

 )١( [ُنئاَياَقْلا ٌنَسَح ُدْيَحلاَوُْهَل .
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 EFE و3 اًروُجُف رجالا ٍتداَرَو « ارا ريل ٍتّلَعَج سائل يف َمَدَحأَم خات تت نإ

 o] ةيآلا /لافنألا ةروس ۸] 4ا کنم آند یال

 هپ َكَناَمِنِإ ُمَلْعَأ يذلا ُنَحْلآ َنَلَع اَهْيِلُْي « اًصلْخُم اهلرُفآ . كلك ذم ال هک کا

 ةزليؤلا ي جلع كل متفأ ٠و دز ُهْنَع ِةَعَفاَدُمْلاَو ِهراَرْقإ يف َكّيِتاَمتَو

 َيِنارَهْلا ِنايبْلا يف اَهَعْوْلُو َِلَت نأ اَهّمَه ْتَلَعَج بَل ةيبدألا ََقدْنَرلا باد مشوا َنْيِح
2 

 : ةا نم وباحضأ قو حب ةي ٍبِلاطُمْلا فقم اذلَه ْيِنقْوَم نِ « كذبا تلو

 ماَجِلب اًمَجْلُم ٍةَماَيِقْلا َمْوَي ءاَج ُهَمََكَف ُهَمِلَع امل َلِئْس ْنَم » : هلي هلآ ٍلْوُْسَر َتْيِدَح ُرْكْذَأَو

 ءادمحأ دنسم» ١ : مقر «هجام نبا +۳۹۵۸ : مقر «دوادوبأ ؛؟149 : مقر «يذمرتلا] « ! رات ْنِم

 . َّلاَق اكوا ۰ Y4 1104 IEA 4575 CATYA CVAAA cYAAY »0¥ ¥1 :مقر

 . ْمُكْيِلع ُمالَّسلآَو

 شم ۴
 [ ركاش دمحم دومحم]

3 3 7 

 َفْيِرَشلآ َتيِدَحْلآ ُهَدَرَأ ْتْلَعَجَو « هلك يبل يعول ئيشج ٌَعَسْفاَف باكل ادم ترق

 ءَملعْلاِب مهن غلي َره اد « ةَدَم لك يف رخي هئو « وناعم سفت الفاو هنم ريتش

 الاهل مكب يذل ماعلا نأ رواق ني خزي َوُهاَذِإَو ؛ َنْيِملاَعَتمْلا ِءالَهجْلاَو « َنْيِلِماَجَتْمْل

 ْيِف َراَضْلأ هلهُج تُم 3 : يذلا لاجل نأ ياي ني ذَحؤيو امج الا مز حي سالا نع

 ! مگه ريو ناتمام َمَواَدْنَهَف : ْئَأ . . . اًعُدرَيُم اًمَجْلُم ِةَم مايل َمْوَيٌم ْيِجَي سالا

 مَلاَعْلآ يف نَا قَدَصَأ ْنكأ ْمَلَو « ُهُنأَرَقَو ُلاَقَمْلآ هيف يلا « ركل ١ ّدَدَع ُتْسَمَبْلأَو

 آنآ عضو نف بلا اأو فأ مدلك لَ حُفَصتلا م ضو اً هفت م ارم اند

 ء تالا أع برقا مك ني لع م وفن نأ نع ال + باتكلا ا نيا

 دنه ْنكَلَو ؛ ِةَجاَجّللأ ِهذلَم نف سرهي نأ ْنَع الق « ليصل اذ ي 5 لي ْنَأ ْنَع الَضَق
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 فس ماك َمّلَصقم لحم َلَكأَك بهذ اك َّنَأ ول « یراق ا أ كأ رَ ير و
2 

 ٌمِئاَن وُهَو ُهَدْهِج َدَهَتْجَأَو « ةيآلآ َكْلَي ىَلَع ب برع ٍةَمِلَك ٍلْيضفَت يف ملك هئ .. َمَلَحَف

 نم جِرْخُيَو هاتو يعي نبال لف دعو لاتينا خم لأ ملك يضرلا بِ

 فَخْسأِب هواش يف َءاَج اَمَل- نالا قرط يف ذأ نايشثلا يير اهيل( لال

 ك فرخ نايذفلا ةهج ن ليغ اذ ت َوَأ ءاَوَسَف « « ديلا » َِلاَقَم ْنِم َدَرْبَأ الو

 نم اَذلَهَف - « ٍبَكْوَكْلَأ » ُبت ُبتاَك لع امك طِبَسلآَو طْلَحلآ ةهج ْنِم َمَقَو مَا « مزگلآ باك َلَع

 . ٍةَقاَحَسِ ٍةَقاَحَس قابط « انه

 ترآ ُلْيلَق نکو . . ٍمِلاَحْلأ بتاكل ا ِةَلاَمَم ْنِم لضْفأ « ٍبكْوَكْلأ » َةَلاَقَم نإ « مَعَ

 َةَجاَجّرلأ هلم لَ وطب نيل اذه ماد ام اَز ذمي ال ج يأ يتلا جاجا ن

 ! ٍلْوَبْلأ نم

 لأ اَهَلَقْسََف ِِذلَم « كوكل » ِةَلَقَم َنْيَسلأ تام لبق القابل نضال اتت ذل

 : ِهلْوَقب
 ا
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 الب عقْوَمَو ِن نآءَقْلَأ ةحاَصَق ٍدِمْرَم وأ ئشان وأ رعاشتم وأ بّدأتُم ىلع هَبَيْشَ ناف »
8 

 ع نو ورخ نع قو هرب دع ديو نإ م يلح ان يا بع

 . . اَْيَلَع اَم « ِلْفَع ِةَكاَكَرَو هِمْهَق ةا ٌحَدَصْيَو «دِلْهَج

 : ٌصصّتلآِب « بكْؤكلأ » ُبِتاَك ُلْوْقَي

 ميركل نآرُملا لأ مث « (ِلَْقْلِل من ُلْيقْلا) : ِصاَصَقْلَأ ْىَنْعَم يف ًاَمْيِدَق ُبَرَعْلا ِتَّلاَق

 ا را ويح صاصِلا يف مک :  َلاَقَف (اَدَكَْم) بولا راَثآ ْىَلَع

 ب هن نرالا اَوُدَقْحَي نأ ٍناَيِْلآ ٍنيِطاَسَأ ْنِم ِءاَمَلُعْلأ ةَنْس ْتَضَم دقو 1۷٩ : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ؟]

 راغ هَ ‹ (اذكنَم) ؟ ٍةَحاَصَمْلاِب بش انآ ةَمْيكَحْلا ةيالآ ّنْيَيَو و هذه ِبَرَعْلأ َةَلاَقَم

 يكل ونت یک روم باک أر نق َلاَق هُنا... نارمل الار ةبكلا ميت ىلإ اهم

 ب افرا مي از زاخو وذل جل لع اول مهلا + اقل يال ىلع ةي ةّيبَرَعْل

 .. لِجَر اي هز هز ؟ ةيآلآ ترجع ْدَقَو ْزاَجْعِإلأ نم يَ ادام اََِّو . ةبايثلآ
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 : نذل اار رَ ْمُللا) ةميكحلا ديالا لَ يرل ةملكلأ ب مَ امن نإ : نا م
 ؛ رن نأ َلْمَمْا » َّنَأ َكِلَذ ؛ اهْبف ٌرحاَسلا ُراَجْنإلا اَذنَه , تالل اَهاَرَمْلا هذه ىل

 ُنيْسَأَو ا اَدْهَع ُمَدْنأ يه كلت ى َءَو (اَذك) ِتاَمِلَك ُمْيَس س اهن ةيآلآ ا اما ‹ را ال تاَملَك ثالث

 نالا ةا ٠ ةَرْيم هيأ ةرْيِم ُراَجْيِإلَآَو ٠ میدم ہن ُماََك اَشاَح (َلمَأت) ليلا ةي نم اًدالِْم

 نإ یس « اَهْيَلَع ٍقِباَس َرْخآ ِءْيَش َنْييَو اهي ِدقاَعَتلا دقفو باتل لالقتشالا : ةَملكلل

Ie 

 الق « ٍلضَق الَو ٍدْئْرَم ريغ ْيِف همي و سس ن وتش هيد اهب ید 3 لّ مشتمل اهب لْعَمَتمْل

 ٌةدَقاََتُم يه ٠ ٍراَوْلأِب اَهَلْبَق ام َّمَم ٌةَقْوْسْنم اهن الآ اکا ؛ انمي نيتي ال فقر

 ع ايل او تو هزي عيت نڪ للا ب , لمَ ال « ُهَعَم ٌةَطِاَرَتُم

 َةَلِصَتُم تسيل َةَمِلَكلا نأ : ةَئِلَثلا ةَريِمْلا . ُلقَتْسَيَف هسْفن هت لع ذيب ياك يتب نه
 . ٍلْوَقْلآ َنِم ُهْنَع ْيِنْعت ام ة ابل لص نيج لع لڪ ين لقا نب يلب

 :ةيآلا /ةرقبلا ةروس ]١ وقس ْمُكَّلَمَل » مر الا لا7 ني كب, رشا ن
 ب عمور

 . َلْوْضُق الو ِنآْرَقْلا ف دايز ال َناَك ْنِإَو ء 5
 ا م هو ص ےس 52 ا ا ع م

 « ِناّقتإلآ » هباتك ٰيف ُيِطْوُيّسلأ مام إلآ ُهَدَقَع يذلا ٍلْصَمْلاِب هَءاَج اَسْرَدُم نإ : َلاَق مث

 نأ َدْعَب تطحن ا اَهَّنِإ : لاق « ةّجح َنِئِرْشِعَو ٍةَسْمَح بارق هيو ةَمِلَك أ ْىَلَع َةّيآلأ يضل

 : اَهاَلْوُأَو : َلاَق « ٍدِيَرَتلَو لاحتنالآ جست ْنِمَق ُتاَيِقاَْلآ امأ » ع را ىلإ َيِلاَعْلا هرظَتب اَهاَمَر
 ص

5 

 - 2 تمرس يت

 دَ اإ » : َلاَق « ةو ٍدْيِدْسَت يف ٍتاَمِلَك ميس » ةيآلآ ئري ُبَباَكْلاَو « اَْفَلُربْوَأ ةيكلآ د

 ةيبرعْلا ِةَمِلَكْلا يف نإ ١ : ةينالاو : لاق . (اَرْفَغ َمُهّللا) « ةيآلآ يف زاَجْبإلأ ُةّجُح ْتَلَطَب

 رطقيو ءوالط للحس » رار اًذَه نأ باكل َّدَرَو “هن يالا ٍتَمِلَس ِلْيمْلا ِةَمِلَكِل اًراَرْكَت

 : ُةَكلاَقلأَو . (. . . ايس اَي تايد ْيَلَعَو : اَنلُث) « ِلَسَعْل معَ هيف يم اَذنَمَو : (َلاَق) ةّقِ

 زُ سيكو ٠ ةقخو لقا الإ علل هذ ا نب ىلع لب يما از خالا ذأ

 َكاَذَف هبحاص فني اَمُهُدَحَأ نيف ىلع ث ْتَوَطْنآ ةَمِلَكلآ دأب ادله باكل َمَقَدَو « اًصاّصق لّ

 ٠ « اقر نسوق نايا ساقلا شق ني 5ار ملل نإ د : لاق « مالا ر

 ىَلَع الْضَف ةيآلل نأ باكل راو « ُهَرْيَغَو َلَْقْلاُلَمْشَي ُهَعَأ ةيآلآ ْيِف صاَصقْلآ َّنِإ : ةَعباَرلَو

- 



 1101 يابا اص شرحا

 ُةَمِلَكْل ِتَسِيلِف نلف ْنَذِإ » : لاق ٠ دعب ُقلْخُي لَو ب َرَعْلأ عي خي ملام نيت 0 م نأ اَهْيَلَع سيلف

 « ناسٍ نع لَم « ِناَيب ْنَع َةَرِصَقُم

#H ¥ H# 

 رتو حت َلِئاَط ال امو ٍرْشَحْلاَو كاكا نم ِوِصْيِلْخَت َدْعَب ِهفْوُرُحِب هِلاَقَم لک اذنه

 نأ بتاكل َ هيأ ني « لأسم كلَ يدب ندع اکو « انف نرو وشتر هلأ رفت

 تي ذأ 1 تيم ٠ ةيديجلا رع ا ب نكس قم « ف أ قاع

 راثآ ْنَلَع َلَبْقأ نآرقلا نإ ُهلْوَق ْمْيِقَتْسَي ىح داتسإلا اذلَه قوب نَأَو مهل اَمَناَْسإ
 ؟ ... بَرَعْل #

2 

 , يلا نم دعو مِيِرَكْلا نفل لوزن دعب ْتَعِضْو ٌةَدَلَوُم ةَمِلَكلا ءِ نأ دق ان وو ور

 اَهَنَأ تبي دي امي ادله مدي نأ ٍبِتاَكلآ ئَلعَ ٠ اَهْيَلَع ٌرِهاَظ َةَعْيَّصلأ راو < ا ني يوك

 نم وق يف لكلا هذه نِ ملأ عب ماقت وب اج ذقلو ٠ لاجل نع ل حص ام
 : [لماكلا

 ْمَدلأةسْرْحَي ٌعِمفُمْلا ملا نإ ْمُكَئايْنَأ اؤد يغ يك ْمُكُفاَحَأَو

 همكم اَذنَم عَمَو « كال ةعالَبلا يه ِِذَمَر ُةَعاَنّصلأ هذه (ُمّدلآ ُهُسّرْخَي ٌمّدلأ)
 : ْمُهَلْوَك َعِمَس ْنُكَي مل ٍماََ ابا دار هلك تيب اَهْيَلَع كدي « ةيآلآ ّنِم ٌَدَلَوُم ٍرِعاّشلأ

 . "زيزي ىلإ تعصر نكت ْمَل ةَمِلَكْلآ نأ نقيم انو « لتقل ینا لتقل »

 رخي مدل » : لمل اذنه هني ناف مات يأ لوب لَكَ نأ دارأ الم نأ ولو
 « ِتاَمِلَك ُمَْس تبل ّنِإَف ! اذه اَي الك : هَل َلاَقُي ْنَأ محلا َنِم اَمْنَح ْنْوُكيأ مدل

 رف « ٍكْوَكْلا ٠ باك دوف مكر ضحي تلا ةر نِ دب ا

 ؟ زاجبإلا يف ةييَرَعْلا ةَملَكْلا لاقت ال ان َمُعَْيِل ةمنِرَكْلا ةبآلآ

 * ا و

 "ا ب 32 5

 « لل ىن ُلْمْلا » : مهلوَق ىتغَم ىلإ رني امم ِةَيآْرقْلا ةبالآ يناَعَم يف ْيِذّلآ نإ

 . ِةَلاَقَمْلا هِذنَم ىَلَع ٍقِيِلْعَت : ندب ادله ثب )00(



 « مّلَقلا يو » 110۲

 ُنْوُكَت اَمّنِإ ةثامَمْلأ ع يالا ين ةلئاققلاو + ةي « اصلا هاتو يع ي نايك

 ذأ رپ ىقذتلا لعب ای ا ت َقّلَعَت ؤأ هب ْتَقّلَعَت ام َنْوُد ْيِناَعَمْلا هذنَه ْيدَوُت يلا ظاَملَالاب

 نأ يَ لي . اًمِهبيِكرَت ة كم يذل رک نت نبيع نيب هئَراَوُمْلا ذإ ؛ هب ُهَرْيَغ ُلِصَي

 ٠ يللا نع كيب وهف وشو زف ةيركلا ال نق نإ نري ذأ يرث باكل
 يف دب ال هلآ يف جلي ادال اَلِإَو « اهب صع دلو اهو ْنَأ ُدْنِري ٠ ٌةاَيَح ٌصاَصِقْل
 ؟ اَعْيِمَج اَهظاَمْلاب ةيآلآ دَر نم « ِةَلَباَقُمْآ ف دب ال : ْيَأ ٠ مَا

 رم ُلئَمْلا نكي نأ ُبجَيَو « ةيآلآ يف ُباَرْعإلأ ريع نأ ُرْوُجَي ال ُهَّنِإ : لبق ادق

 ا $: اذنه َوُه ذئتيح اهم ةَمِلَكْلأ لباقي ام م نق : : اَن « ةَرالتلأ ىلع اهنم

 َرَسَع َةَعَبرَأ َةّيبَرَعْلا ةَمِلَكْلا نأ َمَم « اًهْرَح َرَشَع انآ اهتلفجو [۱۷۹ :ةيآلا /ةرقبلا ةروس "1
 سب هو <

 . ةَملَكْل َنْوُد يالا يف َوُه ِةلَباَقُمْل دنع ر راجيا

 ْوَلَق 1۱۷۹ : ةيآلا /ةرقبلا ةررس ۲] ومسك ْمُكّلَتَل سم ألا يلوأتي : َلاَعَت ُدْلوَق اأ

 هت ال هي هي ا َراَجْعِإ ّنَأَو « اًهَتَمْكِحَو اَهَمِقْوَم َفَرَعَو اَهَمِهَمَل باَبْلألآ لذ ْنِم ُبِئاَكْل ناک

 و

 نمل نم وَ هَل نأ نكنكو ویل ربی 4 امك مز ةن درك نأ دنر ذإ اب الإ
 اهِقَسَن يف نَمَرلاك ميركل نآرقلأ ٍتاَيآ نأ مَلْمَي ال « ٍقْيِحَسلا ٍدْْلا اًدنَع َْلَع ينا

 . فح س هارو نمو الإ هُرهْظُ ِءْيَش نم هيف اَم

 ْلَب « ُبتاَكْلأ ةفصَي اَمَك « رجالا ِزاَجْنإلا » َنِم رتل ةئبَرَعْلا ةَمِلَكْلا يف َراَجْنإلآ نإ هن

 ْنَع الصف هب ُقّلَعَتي الَو ٍةَمِيرَكْل ةبآلآ ْزاَجْنِإ لبق نم َسسْيَلَو ؛ طقاّسلا زاًجْنإلا ّنِم اَنَدْنِع َوُه

 : نتنملا دركي يلع ٍلَضَمْلا رئت نِ ليصل ةعبِص مه يف د ال ذإ « بشي نأ
 . ؟ قتلا بياكل اه دكا هام وْ ام « « ذك ني لقيت رتخأ لقا ١

 َيِقْوُسْل مالكا ى اهب َلََْ اهطقشأ ذم هذا يف زاَصِْإو راول آ َتْعَم ُدُوَصَت َسْيَلأ

 أمْ اتك فقم بح ةرخش ةعانِص اإ فتاك لَو ؟ لاليخالا ان متو لَا
 الحل ادم ةر يَ ةَيَرَعْلا نم اهجَهْنَم ىلع اًهَتَْرْج 5إ تح « اًقِنآ كلذ

 نطنُت نيل يم يه ةاَيَحْلا » « « حربا نم , عا ُحَرَفْلا » : ٍلْئاَقْلآ ِلْوَقَك ٌيِناَكِيِرْمأل

 ؟ ... « ةاّيَحلل
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 نإ « ِةَمِلَكْلا كلل بياكل اَهَمْعَر يلا تاللا ُتاَرِمْلا ِتْلطَب ْرَجْوُمْل ٌدَوكأ اذهب

 . ثالث ْنَع الضق ٌةدحاَو ٌةَريِم ةيالآ ىلع اَهَل َنْوُكَت نأ نم هنآ ىلإ أرْتل اَهَسَْتَةَمِلَكْل

 انك : هاتي فاه اجلا برع ىلإ دائسإلا ةي َةَمِلَكْلا نأ « اًضْرَف » ضِرْمتْلَو

 ؟ اهب يِ
 ؟ اذنه الإ اذه لَو . َكلْتفَي مَل َكَمْصَح َتْلَتَق نإ : كَل ُلْوَقَي ْنَم ل َلْوَق هش اَهَنِإ - ١

 عوخمال . واولاد لالا ىلع نوما ف ال نا ان نو نأ يهنأ ١-

 وَ  اَهيَرَط ىَلَ لل اهن رك كَل ء لرقم

 ةَريزعلا ةليرقلا مَ الأ برعلا أَم ن ناك ذإ ةأر ذطلاو َلَْجْلا اهن إ۲

 فني ال هٿ ْنِمُق ٤ ةببصَعْلأ هذه لاف اهلك ةَيبَملأ بلْ ۰هم هْيمخت لب ٠ . اًهْنم التاق
0 

 اذدهَف « ةاّيحْلل ةاَيَحْلا ٌلُكأَو الق النك ُلاَصْنيْسالاَو ُبْرَحْلا الإ ٍلْوَتْفَمْلآ ةليَق ْنَع لَا َراَع
 .ُبِتاَكْل ُمُعْرَي امك َءاَضَق الو صاّصق الف  ِلْئَقْلا راَعِل ىَقْنَأ لتا : يأ «ِةَمِلَكْأ ينام نم

 ُْعَضّصَح اذ الإ ٍصاَصقْلا ئتْخَمِب َصّصَخُي ْنَأ نمي ال ةَمِلَكْلا هِذلَم ف َلَْقلآ نإ - ٤

 امك ةّيئاَسنإلا هشبل َيِهَو « ئئحَمْلا اله ف اَهَِْإ رقم وهف « اهب اًنرتفم ءيجَيف يالا

 . ةَملكْلآ ّنِم ٌرْجَعَو ةيآلآ يف ٌراَجْعِإ ُهَدْحَو اددَهَو ؛ اَهِنناَعَم نم الإ ُلْفَعْلآ ُهَلْحْدَي نو ١ ئَرت

 د د د

 اذهل لوق 2 اَمَياَرْسَأ َجِرْخَتْسَنَو ةَمْيِرَكل ةيألأ يش زاجعإلا هوجو ين نا لبق
2 

 ْنَأ ُهَل راج - طح يف ِةَبَصَق ف َةَقَرَو ٌرَجْل يف : َرْيطُي نأ َعاَطَتسأ نم لَك سيل : يطل

 لعوب ٌمدَقَتَب اًمِيف نر و: Ferdinand Von Zeppelin نيلي ر داطنم ْىَلَع ھت رو ٍلْيِضفَت يف ل عي
E e fرو م درع ر وو ھر لک هةثيعات  

 : لاحت هللا لوي . . . طبخلاَو « نَولُمْلا قرولأو « ليذلا : اثالث ٌتارِيِم مِيِركْلأ داطنملا ش

 . ٠۷۹[ : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ] دي د
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 ةَئِمْؤُمْلا ةيناَسنإلاب ةّصاخ ةيآلا هذلَه لَمْجَي ٌدْيَق اَذنَهَو € مكر » لوق يالا أدب



 « مّلَقْلا خو 1104

 ماغي سلا ما دعت « سلا ماع اهلامك يف سملو « نامل يف هلاك بت يأ
 لَك يتيح حُلم لب ٠ صاَصقلا ين ءاي الد سالا يف اقف ادله نكي م ادق احل

 يذل وم اذلهف احا مهني اؤُعدَت الر مُكءاتعَأ ازا : ْيَأ ٠ لمل من لئلا : : ِةيِجَمَهْل

 ىلإ ةهجوم ئلزألا اهتملك ةلالدب ٌةَمِيِرَكْلا ُةَيآلآك ؛ للا ْمُكَنَع يثير ءايحأ مكيقبي

 . ةاَيَحْل قِئاَفَح ْنِم ِةَعيَمَح ىلإ اهِِناَعَم ضب يف ةيِاَسْنإل وذل هول « ةيلاَعْلآ ةيناَسْنإلَ

 هاه دَ ؛ ٍلَمْلآ ين : لقي ملو [1۷۹ : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ۲] 4صاّصقْلا ف © لاق - ۲

 لَو « ٍناَرْدعْلاب هآَداَبمْلا هم َنْوُكَي ْنَأ نكي الف « ٌةَذَحاَوُمَو ْءاَرَج أ ىَلَع كدت يتلا ةَعْيّصلأ
 رك وأ لف ةاَراَجُمْلا رذق ْنَع ٌجِرْخُم ام هن نكي ن

 ةغْيص) اهتغيصب ١74[ : ةيآلا /ةرقبلا ةررس ]١ € اصلا # ةملكْلأ هذلَه ُدْيِقُت ٣

 َنْوُكي الأو « عاَقدلاَو ٍةَعَراتُمْلا نم ٍلِتاَقْلا نْيكْمَتَو ييقحتلا بؤُجْب ُرِْشُي اَم (ِةلَعاَفُمْل
 َّنآِل « اَلاَمْمَيْسأ رك لأ مم تما ني ولكل أي مادو لذ ٍقاَقْسَتْساَب اَلا ٌضصاَصق
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 . عَمَتْجُمْلا ةَعْيِرْش صاَصقْلاَو « ِدرَقلآ ةَْيِرَش صاَصْقالآ
 س یس لات هن نَا هلله 1۷۹ : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ۲] «صاّصِتْلا © َدَطْفَل ْزاَجْعِإ نم - ٤

 برج َوُه نينا دَحأ نأ ٠ بيرم ةميكلا بلع امك الق همسي ملف « يالا لق اهب

 5 ىَهنم ادله « ِةَمْيِرَجْلا ظْفلب ههبش تح َيِعْرّشلا َلْدَعْل ُهَناَحْبُس ُهرَْف « ٌءاَدِتْعَأَو

 . ريتا يف َيِبدَألآ

 يف ناس هنأ ىلإ ريش للا ةملَك َنْوُد اَهِراَْح اهل طفلا هذه زاَجْعِإ نيو و
 وتلا لق نياز لإ واجب وقل لتر ج طزن رمق ر دحل تلا اسلا روصَع

 هلة ال نف سيل لنقل لال ذأ نأ نْيح ْىَلَع « ٍةَقِلَتْخُم و
 ْيِف َدِجَت ْنَل يل ةَمِلكْلاِب تءاَجسَو < َيِفَسْلَْلآ ئىناق َرْصَعْلا اذه مالت تلم عللي لات

 . يول ةَمَسلَق نم اهدي ام لَك اسالي اهْنَُيِْجُي ام ال
 هنود امك للا نم ٍصاّصقْلا بذر لَك لمحت كلك اّ ِةَطْقَّللا زاَجْغِإ نمو - ١

 ٍةعيِرَش هَل كلذ َيِهَف « كب ٿم تل يلا اهدي مم قالطإلا ذاهب َنْوُكَت نأ ٌبْيِجَعَو
 هَل اهنا ةحارص يف ٌقِلطْنَت ع يبرعْلا لمل يف ذ ٍلثقْلآ ةَمِلَك نأ نح ىف « ِةَقْبقَحْلا ىلع ةّيِهاَلِإ
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 ُةيآلأَف « َةَطْلَغْل ٍةَطلعْلا ِراَركَتك شمل ْيِف اَمْراَرْكَت ناك َكِلَدِلَو ٠ اًهيِناَعَم عقب ةئرمبلا ة رل

 َكُعِضَي (شلا ١ ٍةَظْفلب ُلَكَمْلاَو « اًهِلاَمَكَو اًهِلْدَعِ ةيهْؤْلألا مام َكُعضَت (ٍصاّصقْلا) ٍةَطْفلِب

 . اَهِْلْطَو اَهِصْقتي رسل مام

 نم تَصلَخت يه اذإ هلم ةيئاتنإلا عتب وینت صاصأب ريا نأ نت الو - ۷

 اَمَأ « اَمُهَرْيعَو َوْفَعْلاَو يذلا َدْحَأ صاَصِقْلا ُلَمْشَيَف « ِةَميِدَقْلا اَهييِلِهاَجَو ىلَرألآ اًهيَيِشْحَو

 . سرت نأ الإ هبط نم سيل حو لاک هيب دحر اح البف سف للا

 ؛ ةَرييَكلا هدؤُيمب دّيقم هنأ ىلع لدل < فرعنا ادب ةَق بع ٍصاَصَقلا ُهَطْفَل ْتَءاَج - 4

 . اًهِديقَت ريع ةيزاَسْنإلا ُحْلْصَت الق « ةَئئاَسْنإلآ ٍرئيِدَتلا ئَوُق نم ةف ةَعيعَحْلآ ْنِفَوُه ذإ

 نأ ىلع لدل « َةَنوَنُم [179 : ةبآلا /ةرقبلا ةروس ؟] € ویس ٌةَمِلَك ماج - COC’ 4 ا

 و این يح سلا ية ۰ی حاسة یت

 نأ نع ٍلاَرْحَألا ٍضْمَب يف ْمّظَعُ ذو « هيدا ةاّيحْلآ ُنْوُكَت ْدَقَو « ٌةيساّيس ٌةاّيَح هِي وكي

 . ٌةاّيَح نوک

 نم ُجَعَأ ِةيِفَسْلفَ يفعل ريققح يف وه ۷١ : يلا ارقا ةروس 51 لح ل نإ ٠١

 الف ٠ ؛ مسِجْلآ يف حول رت : نأ ٠ اواي وان قل ين نأ يتلا ي يقتب) ربيعا

 ريع < جاسا ٌيِعنبْطلا ْئَنْمَمْلا اذه ُرْيَغ ويف َسِيَلَو « ةَيِماَّسل ْيِناَعَمْلا ّنِم ايش ٌلِمَتخَي
 ديف َّلَحَم ال ٍقبطُم ٍلْهَج ىلع ن ل يع قي ديت لقا يو زيك نع ةر لكلا

 . ةَدْوَرُبْل يف ةَراَوَحْلآ نإ : فَي رف يا « ريك الو ملم

 ةياغْلأ ىلإ ْوُمْسَي هب دا نفاع شأن ن ا رتا ع لغج 1١

 قل نإ كم هني يلع ربيع ن لإ لوحتي لب الخ نبل هيف ا لو لا

 . قايكلا باجي يِ عون
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h7 e 2 7 كر ys امي الإ اَمُراَجْعإ م ال َةَمِ :ركْلأ ةيآلآ نأ َتَقّقَصَت هئف َتْمَمْنْأَو َهّدَقَت ام تلكأت ااف - ۲ 
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 ُدجْسَي ٌبْيِجَع ءان اَدَهَف 1 : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ۲1 )الآ لوي »ا : ِهِلْوَق نم هب ْتََت 2 و

 هدو « بلل ينام ْنِم اعل ام ِرذَق ىلع ِهِرِهاَظ ْيِف برَعْلِل هجوم وه ْذِإ هذي نت هل
 ةيهيفح مه < اَمِيْجالاَو ِنْوْئاَقْل ةَمسالف نم ٍةَمْئاَط ىلع ن ِناَهْرُبْلا ِةَم ۷ جرم هتم - يف
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 وأ « ةَمْوْيْحَم َهناَرِو أ « ٌيِبَصَعْل بيرلا ْيِف اًدْوُذُس مرج م اًرْجِإ نوري َنْيذَلآ ٍءالُْؤَه

 ٍةَمِئرَج ْىَلَع َباَفِع ال نأ َنْوَرَي مٿ ْنِمَق ؛ ئَرْجَمْلآ اًدلَه يرجي ام ىلإ « َةَرِهاَف سفت لاح

OS برم ْمُهَدْنِع َمرْجُمْلا نَا 
 ىلإ نأ مه ؛ عقتجُملا ٍةحَلْطَم ْنَع فرضت و دزقلا علت لإ تقلا لوح يهر

 ملزم دود مها « ٠ ٌرلأَو ٍلْقَعْلاِب ٿ تمل مذهل ةَققَح نأ مُلا
 ا

 "زا سا نإ ثّهتنأ ام ج يج وذل بلل مسل  ةريصبلاَو بلا كلذ

  3٠ةيآلا /ةرقبلا ةروس ؟] 4 نوَ ْمُكَّلَمْل » : ْنَلاَعَت هلو هيل الآ ِتَهَتْنَأَو : 1۷۹[ «

 ةروس ۲] ©« بأل يلوي نحت اَنِيَمَر يف اَهاَنَْمَو ؛ مَ لك هَل نم ةَمِلَك يهو

 ىَلَع نوم ْمُكَّلَعَل » ْمُكَل فس ٍصاَصَقْلَأ ةَمكح يف ِةاَيَحْل ناه 3 : [1۷۹ : ةيآلا /ةرقبلا

 درمل ة ياهو ىلإ ال عََجُملأ ةَ ىلإ ْمُكَتهْجُو اًوُلَعْجاَف « رفالخ ةبق ةبقاع ةّيِعاَمتْجالآ ِةاَيَحْلَأ .

 3 د: 1

 ليس صرح

 ِناَيَبْلا هوجو نم اًهْجَو ٌرْشَع ةثالث - َتْيَأَر ام - ةَمْيِركْلأ ة ةيآلآ يف ناك اَذِإَف ؛ ُدْعَب

 َةَرْشَع ثالث َةَيَِرَعْل َةَمِلَكْلا ٍتطَقْسَأ اهن ئَر رخ َِيَحاَن نم َكِلَّذ َْتْعَمَف ٠ زجنشلا

 ُدْعَيَو

 هم

 داتْسْألَآ َنْيِطْسَلَف ٌبْيدَأ َبَتَك « « غالبلا » يف “ ِةَئِمْؤُمْلأ ة ٍةَمِلَكْلا » ةَلاَقَم ْتَرَشُن ْنَأ َدْعَب

 وبات ٰيف يبلانا اَهَلَقَت دقو ٤ ةَيِسِراَفْلا ِنَع ُةَمَجْرَتُم ةَمِلَكْلأ هذه نإ : نينشاتللا فاعشإ

 : َنيِلْعّتل اذنه ؛ غالبلا » يف انش ‹ « ٌراَجْعِإلاَو ٌزاَجْيِإلا »

 ئقنأ لئلا » َةَراَبِع نإ : غالبلل ملك يف ي يشل امس دَمَحُم يلا ًاتسألا نا

 اًهِتْوَك ْنِم هْجَوْلأ ةَسْوُمْطَم َيِهَف يأ ؛ ةَمَجْرَُم يِ لب « ةدلوُم الو يرعب تسيل « لتقل

 . نيته ني طل تناك و ةئيَرعْلا ىلإ اهن ئذ أطخْا َمَهَو ةيِوَجْعَ

 ٠ ةّييرعْلا ىلإ ثَمجْؤُت مث * ةْيطْلاَمْلا ىلإ ثّلقُت تلقت ةّيِجْن ةَيِجْنَر َكِلَذ َقْوَف َنْوُكَت نأ ننسي هلو
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 وے را ور

 ىلإ رشي ْمَل ةَمِلَكْل هذه ّنِكدَلَو .. طَقق نينهج نم ال « ٍتاَهَج مآ نم ةطلَغ نوک

DG 

 « ... ريش نم مجرم اتيت أ ىك » : لاق اولا دنع ةا ضيا َْبِص نم
 ٌةَمِلَكْلأب دعتباف هللا نأ مامإلا ادم نكي ذأ « هب باول باب يف اضن ْثَمَِل هَ (یگخ)و

 ءاهتبشن يف دَبَتُْم اهّنَأ ىلع لإ ثيقلأ ُةَمِلَكْلا ْنْوُكَت وأ ءِبَرَعْلا داب َءاَرَو ام ىِ اه َحّرَطَو
 . ايف تليق لأ اهيل أ اهِلِئاَف ىلإ ةَوْْعَم ُةَمِيَألأ اَهلقاَََل ةَمجْرتُم ةراَبِعْلا ِتّناَك ْوَلَو

 ب ِبَرَعْلا : يأ (مهِلْوَت ْنِم) هنأ َْلَع ؛ ِنْيََعاَتُصلأ » وباَتِك يف ُيِرَكْسَعْلا اَهَرَكَذ ْدَقَلَو

 اَهْنِم « ٍتاَمِلَك مْ اَدنَم ِْف ِبَرَمْلل نإ : َلاَقَق هريسفت يف يِزاَرلآ اهلفنو « َنْيِدَلَوُمْلاَو
 ريثألا نبأ اع هاج كِذكو « شلل ىنثأ تلا د اهْنَسْحَأَو « عجل ءاَيْحِإ ضَْبْلا لق ١

 فت يف ِناّيَح وبا سلدنألآ ُرْسَفُم َكاَقَو « اَمْزْعَي ملو « رئاشلا يتلا ٠ باعك يف
- 

 وح نأ يف عيِرص كل لکو ٠ « لِ ىَقؤأ لثقلا ١ : يهو ئَرخَأ ِةَئاَوِرب ئز
 ا

 . كيبلاَعتلا هب رق

 َدْنِع َكِلَذ ُمْلِع َناَك ْنِإَف « ٌيِسِراَمْلآ اَهِلْصَأ ر روف ال ايسر ىلع يللا 97

 ا -

5 

 الضَأ ةرايجلل نأ ىَلَع ُدَحَأ فق مَلَو ٌتاَوَنَس اَهَدْحَب تَضَمَو ةَمِلَكْلا ذده ترش 0
 ٍةَميِركْلا ةيآلآ َنِم اَهَدَلَو ذقو « ِةقِداَنْزلا ضع نب ْعْيَص نِم اَّنَأ ببر اتڌنع قب ملف ٠ « اًيِسِراَق
 الرج باص رح قلا ديلا الآ بنک ذقو ٠ ةَراعملا رجع يف اير
 ضب نف ءاَذنَم َنْوُكَي نأ ُمَتْمَن اَلَو « ةمْبدَق ةرْصِم ٌةَمكح ة راَبعلا َكْلَي نأ ٠ غالبا »

 نلت اَهنأك َُيِرْسَبْلا ةعنطلا تناك ْذِإ « ٌةعِباَلأ ةيناَسْنإلآ ُلْوَقعلآ مْلَع ُدَراَوَتت امي جلا
 ٍظاَمْلَأ ريع ةيرضملا ُاَفْلَأَو « ِةَْيِدَحْلا الو ٍةَمِنِدَقْلآ ةيِاِماَجْل مالك يف سبل ةا ت نأ َرْيَغ
 . ُمَلْغأ شو 3 ٍرِطاَوْحْلآ ُدْراَوَت ال إب ق لآ



 ص
 اد
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 ير ل عضال لع ا
 ی وزا خیا مک «  ملقلا يخو» 1۸

 ُاَرْعَد يف َةيِبَرَع ةَمِلَكْلا هذه نأ « غالبلا »ُهَرَسَ هن امف ٌيرَهزألا رْيَرَعْلا دبع ذاتسالا تبث ا ر سس 7 ا ا

 اَنْديَس هب تعب ب يذل ٍءاَضَقْلأ دمع اَياَنث َنْيَب ْتَدَرَو اّن : هغر اَهاَوْفأ ‹ حَجْحب كد ٌحتحاَو

 للا نعال « نقلا »ميك اَنْ ت يردن الو « ي ّرَعشَألا ئَسْوم ي |!

 نابل » یف ظحاَجْل ُهاَوَر ُدَقَو « ظْوُمْحَمْل ِرْوُهْشَمْلآ ٍدْهَعْلآ َكِلَذ يف - « لَمْ فن

 ٌءَدَوُوَأَو ع رابخألا ِنْويُع ) عي ةي نب را ُهَلَعَتَو « « ٍلِماَكْلا » يف درمل ب َءاَجَو ٠ / نْييبتلاَو

 هذه لَك يِفَو ؛ « زاًجْعإلآ » يف ُنِناَلقاَبْلا يضاَقلا داسو « ٩ ِدْئِرَمْلا دقِعْلَأ » ْيِفوبَ ِدْبَع ُنْبأ

 : ُهُلْوَ ًءاَجاَمَّنِإَو « هقاّيس یف اَهَل لَم ال لب < رحل يف هَلْ تأت معمل ٍتاَياَورلآ

 .« قرف ين. قلاع تيا عيال تأ هرحال
 و « هيجل ِةَباَوٌرلأ باب ْيِف اهل َنْرَو الق ٍبِتاَكلا جَجُح ُرئاَس ام 0 َِئلاَع ح ٤ e ت6

 . َتِئَأَر امك اًهلْفاَس

 دمو « ةر نم ثان لارا نإ يبرم يف رش لهم أم قيا نأ يار
 يقي » :ُهَهجَو هلأ مرک يلع لوق حزش يف لاو نالا و باك نم عضم يف لري هب ظجاجلا ما مالا

 كه نهدي َاَص يَ نايا كلَ سلا دَور : هّصَن ام ادو راو ادَدَع ینا بسلا
 4 مما. 7 2 لا * 24 ديس هك رے 9

 يل وأني هع ٍصاّصِْلا ىف مكر » : َلاَمَتَو قرابت انآ َلاَق ؛ ٍلْجتلَأ مركو ِءزذلآ ةَرْثَكَو فسا
 "مجلل ٌءاَيْحِإ ضل لق : ٍءاَمَكْحْلا ضْعَب َلاَقَو ۹ : ةيآلا /ةرقبلا ةروس ؟1 بالا

 يَ ره اتق ها امل مؤتة مَا تا كَ اده ْىَلَع ظَحاَجْلآ دي ْمكَو

5 
04 

 ريخألا ةَراَبِعْلا هْناَعَو ؛ ِءاَمَكُحْلا ضْعَيِلُهَبَسَن اًمِم ُبَدْعَأَو ٌرَجْوَأ يهو اًصْوُصْخ هسک يف
3 

 4 < سير“ هرقل Mm ت ءووص ر كر, تم چ ” ا و
 =اذلَه لإ : لاق مث ۳١ ةَحفص (ِناَوْيَحْلأ) هباتك ْنِم ينالأ ءزجلا يف ةمْيركلا ةيالأ ظحاَجلا دَرؤأ )١(
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 ادله ْيِف َةَرْبِع الق . . . برع اهن ءِرْيسْمَت ف ُيِزاَرلآ َمَعَر تل يه ٠( . ضْعَبْلا لتق)
 نجني ريش أذل لإ وقم طش نو رشا لو غرامي ساي

 « ِءاَجْوَعْل ْيِبأ نبأ مهنم م نأ ىلع ١ هريل جّجُح » باتك ْيِف ظحاجلا نصت
 زلأب اَوُلَديَتْس يل سأل ني فخ ريل تنل « تول ب ناخشا
 َنْوُدْلَوُيَو < راتآلا دعت ائاَك ةهبش ةجحلابو وفض ةداَعسلايَو ءارفك ٍنايإلابَو ٠ ال
 . اك نان اذه ؛ آلا ىلع اه وطي  راصنألا يف انو ٠ رابخألا

 يف الص رهط ةيسِراَفْلا ٍنَع ُةَمج مجرم ةَمِلَلا نأ ىلع عطاقلا ليلَدلأ ضي آ ْنَِو
 نبا ٍةَقْيِ م ىلع عضو امي ْبْيَر الو َيِهَف « مالشإلا لبق ات نإ يزعل تلا تل

 نآرفْلا ىلع ٍنحطلا يف فلو تالا نقلا فص يف نا يَا حلم أ ٍقِِدْئُزلَأ يدنا
 آكإ نم سخا اعيش َنِفَْص ِنْب منك ملك يف ذج نإ : هول * مبا نف لاق
 :«ij قل لَه ىلع لَ لكلا عضاَ ناف ؟رثركلا ةدوس ٠١81 4د أ[ فلدرْيَطَع
 . 8107 :ةيآلا رغ روس 11 ب واتا كلو » نی باج برا ماع یف ج

 ةملكلا هزه لم نِي ةَ اب دوُدنرُب امل ميركل نزلا نَلَ َْهَرطتمْلا ءالْؤَمَو
 البس ملل يف ِءاَفَعَضلاَو غ لا ٍلْمََو ِراَرْغَألآَو ْثاَدحَألا َنِم ْمِهِهاَبَْأَو ةَماَمْلِل اُدِجْرُي ذ

 لم يف اَلا ؛ نوت قل: نأ هلا نش رانا ين يالا
 ؛ ديلا َنْوُمْرَي ام َكِلَذَو « ن يف فكل َْتْعَم 'مْعَم لإ ِناَيَبْلا نيف أطَخْلا ئَنْعَم ُرَراَجََي اذنه

 ر ٠ سي نأ ؛ َموَيلأ َنْيِرْشَبمْل ةر يه اًهِْيعب هِذَمَو
 . اًدَدَجُم نوي نا .. . نوكيا الو ؛ ريغ نأ عطتني ْمَل َ َنْيِرَسَْمْل
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 ّنَأ ئَلَع صن وُ َمَدَقَت ام ىلإ انهو . عيل ءاي اًنإ ضغبلا لَ : لوألا ميكا ُلْوَق حَجَر ىع أ
 هبا بلاو « ةرجهْلِل ٠٠٠ ةت ةنص طابا يفر دقو ء نري لد ةَمِلَعْلا وذلك عمم مل ظاجلا
 ةياورلآ ئف ال « ٍدْهَعْلا كلذ ىلإ ةقؤوْمَم ةملكلأ نكت ملف ٠ وقم وم و ِهِرُمُع رخآ يف « ُناَرْيَحْل ١

 . ةيسرافلأ نع ِةَمَجَرَلأ ِراَحْبيسآَو ٍةياورلأ نَمَر ءان عم « َةَمَجَْملأ يف الو



 قو
 یں عضال رج

 ہنوز نچ نكس) لل

 سراهفلا

 يئابفلألا سرهفلا

 ةحفصلا ةحيشصلا

 VAY ees دسألا 4 ..0 00660000000 ( ۳ ) مّلَعُي سيلب)
 ضر .. مالسإلا ةفسلفو يهلإلا قارشإلا ٠٠۴١ رصمب هتماقإ ةدم قيقحت ءرعاشلا مامت وبأ

 Qe ns عيبلل ءارمأ ۲ ........... هقف ريغب نكلو ةفينح وأ

 .Ned es ميدقلا رصعلا يف رعشلا ريمأ A ا ديلا ءالتجا

 OQ ا () راحتنالا e ا ةيرصملا عفادملا ةحنج

 WA re. eens (؟) راحتنالا ۷ ... 0006660040060 للم ةيبتجألا

 EVV ns 29 ) راحتنالا 145 . ةيراحملا قالخألا (4) :اشابلا ثيداحأ"

 EAD sens (8) راحتنالا ...A e اشابلاو كيلا (؟) :اشابلا ثيداحأ

 AF ا ا (0) راحتنالا AY لل روهمجلا )۱۳١( :اشابلا ثيداحأ

 OY rs ةمتت (1) راحتنالا ٠۷۸ ... بعشلا ةسامح (١؟) :اشابلا ثيداحأ

 AAA eens بحلا راصتنا ...٠ عضخي عضخ (0) :اشابلا ثيداحأ

 E ا ايلعلا ةيناسنإلا 87 .... بايثلا ونكاس (۳) : اشابلا ثيداحأ

 Ess '. رحبلا اهيأ YY ues ةعبقلا رس )1١( : اشابلا ثيداحأ

 MY esr ! نرملسملا اهيأ ٩۷١ .... لولغز دعس )١١( : اشايلا ثيداحأ

 DY err يقوش دعب ٠۳٤ . . يسايسلا مطامطلا )١( :اشابلا ثيداحأ

 Enns اشابلا تنب Of م بصعتلم (5) : اشابلا ثيداحأ

 )١( Ee ens ةريغصلا هتئب 11۷ . . . . عقرملا ناسللا (9) : اشابلا ثيداحأ

 EV ees (۲) ةريغصلا هتنب 1٦۳ . . يسايسلا مجعملا (۸) : اشابلا ثيداحأ

 .Ne ss a ءاسؤبلا 10۹ .... يضاملا نزو (۷) : اشابلا ثيداحأ

 Penn نايبلا ...۲۷٣١ . 4 كلملا نع ةمجرتم ةديصق 7 يرذحا

 00 عراشلا يف مالحأ

 AA ا رصقلا يف مالحأ

 QOR ل بيدألاو بدألا

 YE eens ةموكح ةلمرأ

 FW ceres لمجلا قونتسا

 OAS ا ا ا ع ع ع ع ع ملكتي خيرات

 لالا ا ع م ل ل ل ع لم نيرشعلا
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 ةحفصلا

 EEE ren قالحخألا تابث

 )١( A es سئابلا لامجلا

 TAV ns ( ۲ ) سئابلا لامجلا

 Af ..... 0 ( ۳ ) سئابلا لامجلا

 ٤ ( PY ns ) سئابلا لامجلا

 FQ es ( ه ) سئابلا لامجلا

 secs ١14) ميهاربإ ظفاح

 OF 0 ع لعق ثیدح

 PAT eens ملسملا ةقيقح

 e eren ةوبنلا نم سرد

 Neen سيلبإ ةباعد

 لراس ا ا ةشئاطلا لئاسر نم عومد

 0O ل ( 5 ) مهردلاو رائيدلا

 WE eens باشعألا ناويد

 A ا ۲ ۔لاملا ةفسلفو ةصقلا ليذ

 ٠١۹۷ ةميدقلا ىبرعلا بدألا بتك ىف ديدج يأر

 ساو 0 ...  عيبرلا
 WY eres ءامسلا ىف ةيؤر

 كفر eens ( ۲ ) نادهازلا

 ١ ( Asses ) مامإ ةجوز

 159 .cers ( ۲ ) « ربخلا ةيقب ١ مامإ ةجوز

 نايا ا يي ا ع.س

 A ss بدألا يف غوبتلا رس

 AE ا ةصقلا نم ريخألا رطسلا

 )١( OT 00 ةكمسلا

 لاا بحلا ومس

 يف ينفلا لامجلاو ءمظعألا يحورلا ومسلا

 VE sees ةيوبنلا ةغالبلا

 يعامتجالا حلصملا يف رققْلا ومس

 00 )١( مظعألا

 يعامتجالا حلصملا يف رققلا ومس

 قرط ا 0 (۲) مظعألا

 ةحفصلا عوضوملا

 ليلا ةنس نيسم يف يبرعلا رعشلا

 EY لل مايصلا ةفسلف « . . .ةروثلل رهش

 1045 ees يقوش

 AV ا يرضخلا خيشلا

 OV ا ناطيشلا

 QV es ةناطيشو ناطيش

 .QV r روغاط ناطيشو ىناطيش

 لر 0 نايبلا : باتكلا ردص

 AY ا يوغللا فورص

 454 للم ل ( ١ ) ةفاحصلا كيلاعص

 E sss ( ۲ ) ةفاحصلا كيلاعص
 A ا ( ۳ ) ةفاحصلا كيلاعص

 AM ا ةمتت ( ٤ ) ةفاحصلا كيلاعص

 ليلا ( ١ ) ةشئاطلا

 نو ا ( ؟ ) ةشئاطلا

 ل ناتلوفطلا

 ملال css ردقلا ةفصاع

 )١ ( VAR rns نازوجعلا

 Al eens ( ۲ ) نازوجعلا

 Ae ا ( 7 ) نازوجعلا

 ANN ا ا ا ةمتت ( ٤ ) نازوجعلا

 A ا ءاطقللا ةبرع

 00 درولا شرع

 AN م اهربق ىلإ فّ سورع
 N ا يرصملا وجلا حتاف

 ا ا ةشئاطلا ةفسلف

 .yA ةصقلا ةفسلف

 .٠٠۳ . . . . . اهيف بتكأ ال اًذاملو ةصقلا ةفسلف

 GON os «جارعملاو ءارسإلا ءةيمدآلا قوف

 .EAs ةلسرم رطاوخ «قرزألا عيبرلا يف

 Po ا ا قرتحت الو بهللا يف

 .WY crs نوملسملا اهيأ : نيطسلف ةنحم يف
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 ةحفصلا

 AFT ess ةفسالفو فوسليف

 OV es ليمج حبق

 ...OA ةيلهاج تسيل لتقلل ىفنأ لتقلا

 Ol ...... ةمجرتم تسيل لتقلل ىفنأ لتقلا

 Ass ديدجلاو ميدقلا

 VU ees رجفلا نارق

 .ON بأ ةصق

 MTs ةئضوتملا يديألا ةصق

 ٠١۸ -57-لاملا ةفسلفو ةصقلا ليذ ء جاوز ةصق

 -١ NW e رهملا ةفسلفو جاوز ةصق

 1Y رحبلا موحل : ناطيشلا نع ةمجرتم ةديصق

 ۲۷٣ .. ! يرذحا : كلملا نع ةمجرتم ةديصق

 )١( Aes نيكسملا بلقلا

 .AAs ( ۲ ) نيكسملا بلقلا

 0 ( ) نيكسملا بلقلا

 نا ا ( ٤ ) نيكسملا بلقلا

 ٠ ( .ANO ) نيكسملا بلقلا

 ٦ ( AV ) نيكسملا بلقلا

 AVMs ( ۷ ) نيكسملا بلقلا

 ANS ( 8) نيكسملا بلقلا

 .AN ers ةمتن ( ٩ ) نيكسملا بلقلا

 ...Ol يل تلاقو . . . يسفنل تلق

 لور رطقملا ءاملاب ال دورابلاب ةلبنق

 OF 0 ةبابذ رفك

 TE 0 ظفاح نع تاملك

 MEV مل ةرفاك ةملك در يف ةنمؤم ةملك

 ىلع نكلو ءبدألا ىلع ةفاحصلا ىنجت ال

 لول 0 ل هتينف

 ۲١۷ « ناطيشلا نع ةمجرتم ةديصق » رحبلا موحل

 ةحفصلا

 تاموقم نم اهرابتعاب تاداعلاو نيدلاو ةغللا

 فرح 0 ا لالقتسالا

 PIA es ريكأ هللا

 Neeser ول

 ١ ( AV ns ) نونجملا

 DAE ens ( ۲ ) نونجملا

 Ve ans ( ۳ ) نونجملا

 ٤ ( .r ) نونجملا

 ٠ ( VN 0 )نونجملا

 فرخ 00 ةمتت ( " ) نونجملا

 MY ا ميكحلا قيفوتل : دمحم

 NE ثاريملاو ةأرملا

 ١ ( EY es ) ةلكشملا

 نا ع ( ؟ ) ةلكشملا

 OV ees ( ۳ ) ةلكشملا

 ٤ ( MO res ) ةلكشملا

 Ts ديعلا يف يسايسلا ىنعملا

 .r يبنتملاو فطتقملا

 IT cerns هئاتلا حالملا

 ON مأ توم

 .es ١158 حاجنلا رس باتكو حاجنلا

 WT ا ع لاثمتلا ىوجن

 AV ess هتفسلفو رعشلا دقن

 O sss ةيبرعلا راطقألا ةضهن

 كلارا ا روبقلا يحو

 TAA ا يسفن يف ةرجهلا يحو

 ل درو ةقرو

 eV ا ل ع ! برعلا بأبش أي

 ل ناتماميلا



- 
 او

 عر

 ير جودا لج
 11۳ ی وزال ی سکس

 يعوضوملا سرهفلا

 ةحفصلا عوضوملا
 ليلك ةشئاطلا لئاسر نم عومد لوألا ءزجلا سرهف

 ۱ ةشئاطلا ةفلف ةدشضملا عوضوملا Necross كئاطلا ة : ١

 YN ةيؤلْوَْل ةيبرت

 ون ل 20 رشانلا ةملك
 ل ا ا لمجلا قونتسا ns مامإلا ذاتسألا ةوعد

 Es ةموكح ةلمرأ 013506000000006 6066 نايبلا : باتكلا ردص
 فر ا ا ءامسلا ىف ايؤر لا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع تاتماميلا

 ١ - Enns - ةريغصلا هتنب نا rns ديعلا ءالتجا

 قا يي ع ع ع ع ع ع - ۲ - ةريغصلا هتنب نيرا ديعلا يف يسايسلا ىنعملا

 OV crs ةيبنجألا زنا ا ا ل ل عيبرلا

 4Y ©« ناطيشلا نع ةمجرتس ةديصق * رحبلا موحل Cun درولا شرع

 ...۷٣ « كلملا نع ةمجرتم ةديصق ١ يرذحا Enns رحبلا اهيأ

 ١ - As -سئابلا لامجلا يا ةلسرم رطاوحخم ؛قرزألا عيبرلا يف
 ANS -7-سئابلالامجلا < نيطق ثيدح Tues “ےطق ٹ

 ٣ - .r - سئابلا لامجلا نیفورح نيب

 يا ل - 5 -سئابلا لامجلا ١ ناتلوفطل الآ ل م م ا ءءء ا م ءءء ملف ناتلوفطلا
 يي ل _ ۵  سئابلا لامجلا ا ا ا ع ns عراشلا يف مالحأ

 نما ءاطقللا ةبرع هع رصق يف مالحأ
 9 ني ع اشابلا تنب

 PAS ربكأ هللا
 lerr erna درو ةفرو

 TOs قرتحت الو بهللا یف
 1 9 elec بحلا ومس
 يي - ١  ةلكشملا 0000
 :Yo ۲ _ ةلكشملا ١ IY cus u رهملا ةفسلفو جاوز ةصق

 للا 0 , 158.5 -لاملا ةفسلفو ةصقلا ليذ «جاوز ةصق
 ١ - Ans - مامإ ةجوز ON ل ع ع ع ٣ _ ةلكشمل
 نواب ا ل ا ا - ٤  ةلكشملا

 ل - ۲ -4 ربخلا ةيقب » مامإ ةجوز ٠

 5 5 8 للملا ا rra ليمج حبق

 يلا ع ع - 1١  ةشئاطلا

 لاخي ا - ۲  ةشئاطلا
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 يناثلا ءزحلا سرهف

 عوضوملا

 . . . مالسإلا ةفسلفو يهلإلا قارشإلا

 ns ملسملا ةقيقح

 0 ايلعلا ةيناسنإلا
 يعامتجالا حاصملا يف رقفلا ٌرمس

 مظعألا )١( 0

 يعامتجالا حلصملا يف رقفلا ومس

 0 (۲) مظعألا

 )٤( راحتنالا

 (8) راحتنالا

 ماماو مال مدل دما. دن ااقأف (f) ملعي سيلبإ

 م اق و اواو ار هد. امال .اعاقأع

 0 ع ةمتت (1) راحتنالا

 ercan روبقلا يحو

 ةحفصلا عوضوملا

 OAV ecer ملكتي خيرات

 OF 0 ةبابذلا رفك

 ني ا ! برعلا بابش اي

 ا ! ...ول

 4١7 ... ! نوملسملا اهيأ : نيطسلف ةنحم ىف

 ليا ا ةئضوتملا يديألا ةصق

 IT ceres لاثمتلا ىوجن

 نا ا ا ع ع ع يرصملا وجلا حتاف

 را ةيرصملا عفادملا ةحنجأ

 ٦۳٤ .. يسايسلا مطامطلا ١ :اشابلا ثيداحأ

 نر اشابلاو كبلا_۲ :اشايلا ثيداحأ

 17 بايثلا ونكاس " :اشايلا ثيداحأ

 113 . . . ةيراحملا قالخألا_5 :اشابلا ثيداحأ

 408 ل عضخي عضخ 0 :اشابلا ثيداحأ

 .OE r ثصعتتنلف 5 :اشابلا ثيداحأ

 104 ...... ىضاملا نرو -۷ :اشابلا ثيداحأ

 ...MY يسايسلا مجعملا ۸ :اشابلا ثيداحأ

 13۷ ..... عقرملا ناسللا-4 : اشابلا ثيداحأ

 .VY ose ةعبقلا رس ٠١ :اشابلا ثيداحأ

 ٠۷١ ..... لولغزدعس-١١ :اشابلا ثيداحأ

 ٦۷۸ ... بعشلا ةسامح ١١ :اشابلا ثيداحأ

 AY للم روهمجلا 11“ :اشابلا ثيداحأ

 )١( , AV نونجملا

 84400000000 ع م (۲) نونجملا
 كر )١( نونجملا

 فل )٤( نونجملا

 نفل (0) نونجملا

 Ve ا ةمتت (5) نونجملا
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 ثلاثلا ءزحلا تاعوضوم سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 يف ينفلا لامجلاو مظعألا حولا ٌرمُّسلا

 VEY 0 ةيوبنلا ةغالبلا

 يا ces رجفلا نآرق

 تاموقم نم اهرايتعاب تاداعلاو نيدلاو َةّللا
 فيل 0 لالقتسالا

 نرقلا يف رهزألا ةلاسر « مالسإلا ديدجت

 قفا esere نيرشعلا

 VAY cnn دسألا

 VA esen ns .عيبلل ءارمأ

 الشر ١ - ns -نازوجعلا

 Af uses - ۲  نازوجعلا

 .AYE sees ةّصقلا نم ريخألا رطّسلا

 مال eens ردقلا ةفصاع

 مق es -١-نيكسملا بلقلا

 .AEA ss - ۲ -نيكسملا بلقلا

 ٣ - .AOE sss - نيكسملا بلقلا

 AN ss - 4 نيكسملا بلقلا

 مالا .e - ۷- نيكسملا بلقلا

 ANN sees - ۸- نيكسملا بلقلا

 .ANI se - ةّمتت --4- نيكسملا بلقلا

 AA ns بحلا راصتنا

 4 رظقملا ءاملاب ال دورابلاب ةلبنق
 VY ns ةناطيشو ناطيش

 O ss ةئيرعلا راطقألا ةضهن

 ۹۲۱ هتينف ىلع نكلو «بدألا ىلع ةفاحصلا ينجت ال

 ١ .A  ةفاحّصلا كيلاعص
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 ةحفصلا عوضوملا

 كلر - ۲  ةفاحّصلا كيلاعص

 كر ۔ ۳  ةفاحّصلا كيلاعص

 ل ةّمتت - ٤  ةفاحّصلا كيلاعص
 oY لل م هقف ريغب نكلو ةفينح وبأ

 OA ns بيدألاو بدألا

 A م بدألا يف غوبُلا و

 AY es هتفسلفو رعشلا دقن
 QF ss ةفسالفو فوسليف

 .AV cs روغاط ناطيشو يناطيش
 ل اهيف بتكأ ال اذاملو ءةّصقلا ةفسلف

 لو د ا ا ع يربص رعش

 ليا ميهاربإ ظفاح
 VE ا ظفاح نع تاملك

 VEE sens يقوش
 VY cee ىفوش دعب

 .IN e ةنس نيسمخ يف يبرعلا رعشلا

 VAY ccc وخلا فوُّرَص

 VY ns يرضخلا خيسلا
 ٠٠۹۷ ةميدقلا ىبرعلا بدألا بتك یف ڈیدج یر

 ...Yeo . . . ميدقلا رصعلا يف رعّشلا ريمأ

 ل ens ءاسؤبلا

 MY ces هئاتلا حالملا

 rs 11١8 يّبنتملاو فطتقملا

 11# ces ميكحلا قيفوتل : دمحم

 ITE ns باشعألا ناويد

 .I4 ss « حاجتلا رس ١ باتكو حاجتلا

 ١١77 . رصمب هتماقإ ةدم قيقحت «رعاشلا ماّمت وبأ

 للا ا ديدجلاو ميدقلا

 Es ثاريملاو ةأرملأ

 .EY cs ةرفاك ٍةملك در يف ٌةنمؤم ةملك

 1١١51 .... ةمجرتم تسيل : لتقلل ىفنأ لتقلا

 ...VOA ةّيلهاج تسيل : لتقلل ىفنأ لتقلا
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